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Skratky
CI – Centrum I
CII – Centrum II
CNO – Centrum neziskových organizácií
ZUŠ – základná umelecká škola
ZŠ s MŠ – základná škola s materskou školou
DTI – Dubnický technologický inštitút
TOM - turistický oddiel mládeže
ZO – základná organizácia
AK – atletický klub
st. – starší
FS – folklórny súbor
MSR – majstrovstvá Slovenskej republiky
MS – majstrovstvá sveta
ME – majstrovstvá Európy
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Samospráva
Novoročný príhovor primátora

1.1.2018

Vážení obyvatelia nášho mesta Dubnica nad Váhom,
opäť nastal ten čas, kedy sa starý rok stretol s novým rokom a vzniká priestor na zamyslenie,
bilancovanie a hodnotenie, čo sa nám v uplynulom roku podarilo a naopak, čo by sme mali zlepšiť.
Tak ako po minulé roky, i dnes je mojím želaním, aby sme všetci spoločne preniesli do nového
roku iba to pozitívne, čo sme dosiahli, aby sme sa vyvarovali chýb z minulosti a poučili sa z nich.
Jedným z pozitív, ktoré rád spomeniem, je skutočnosť, že hospodársky rast Slovenskej republiky
pokračoval aj v roku 2017, čo sa reálne odrazilo aj na mierne zvýšených príjmoch nášho mesta
od štátu.
Ďalším pozitívom, ktoré ma veľmi teší, je fakt, že už štvrtý rok za sebou má naše mesto schválený
základný zákon mesta - rozpočet a nemusí tak vstupovať do nového roku v rozpočtovom
provizóriu, ako tomu bolo v minulosti pred rokom 2014. Preto i dnes ďakujem väčšine súčasných
poslancov za ich pragmatický prístup v prospech mesta, ale i vám obyvateľom za vyjadrenie
občianskeho postoja v ostatných komunálnych voľbách.
V uplynulom roku naše mesto získalo na základe hodnotenia Ministerstva financií a nezávislého
inštitútu INEKO druhé miesto v oblasti celkového finančného hospodárenia z takmer 2900 miest
a obcí Slovenska. Tento výsledok potvrdil pozitívny trend, ktorým sa uberáme za posledné tri
roky. Pred dvoma rokmi sme obsadili 15. priečku, v minulom roku 7-mu a v tomto roku sme sa
ocitli až na „stupni víťazov“. Hlavnou zásadou, ktorou sa pri spravovaní mesta riadime, je
efektívne hospodárenie a sústredenie financií na prioritné programy. Presadzujeme transparentné
riadenie financií vo všetkých oblastiach činnosti samosprávy a hodnotenia nezávislých inštitúcií
jednoznačne potvrdzujú, že to robíme správne. Preto vyjadrujem poďakovanie i všetkým
zamestnancom mesta a organizáciám, zriadeným a založeným mestom za ich činnosť.
Veľmi ma teší, že za posledných 11 rokov naše mesto podstatne získalo na vážnosti a rešpekte
medzi mestami a obcami Slovenskej republiky. Dubničania to vnímajú a sú na túto skutočnosť
právom hrdí. Za uvedené obdobie sme spravili kus poctivej práce. Venujeme sa starostlivosti
o všetky skupiny obyvateľov, od najmenších až po seniorov. Podporujeme kultúru, šport,
školstvo, zdravotníctvo a pritom chránime záujmy mesta.
V súlade s našou víziou o smerovaní mesta sa neustále aktívne zapájame do získavania
prostriedkov z fondov Európskej únie, z ktorých sme doposiaľ financovali už mnoho projektov.
Spomedzi tých najvýznamnejších spomeniem rekonštrukciu Dubnického kaštieľa, Námestia
Matice slovenskej, rekonštrukciu škôl, vybudovanie zariadenia pre seniorov so zameraním
na Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu v mestskej časti Prejta a ďalšie.
Ďalšie projekty sme realizovali z vlastných zdrojov. Z najvýznamnejších spomeniem komplexnú
obnovu materských škôl a základnej školy, revitalizáciu Parku Jána Baltazára Magina a obnovenie
Grotty, vybudovanie detských ihrísk vo všetkých častiach mesta.
Z infraštruktúrnych objektov uvediem vybudovanie veľkého množstva parkovacích miest
a komplexnú rekonštrukciu ciest a chodníkov, najmä tých, ktoré smerujú do zamestnania, škôl
a nákupných centier.
V oblasti kultúry sme zrekonštruovali veľkú sálu mestského domu kultúry, novú prezentačnú
miestnosť so zázemím a najnovšie sme vybudovali moderné digitálne kino Lastovička
na štandardnej európskej úrovni.
Z vlastných zdrojov sme financovali aj nový cintorín, komplexnú rekonštrukciu mestského domu
smútku a tiež historickú pamiatku zo 17-ho storočia, zvonicu v mestskej časti Prejta.
V oblasti životného prostredia sme taktiež postúpili vpred. Naše mesto pravidelne získava
ocenenia v oblasti starostlivosti o životné prostredie a v oblasti separovania odpadov. Dubnica
nad Váhom nebola nikdy tak čistá ako v posledných rokoch, a to aj vďaka práci Technických
služieb mesta, za čo vyslovujem poďakovanie všetkým ich zamestnancom. Technické služby
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mesta sme výrazne zmodernizovali. Vynovili sme ich výrobné a sociálne priestory a investovali
sme aj do strojového parku a technického vybavenia, čím sme dostali túto firmu na požadovanú
úroveň.
V otázke bezpečnosti taktiež napredujeme. Bezpečnostná situácia v meste sa zlepšila aj vďaka
skvalitneniu práce mestskej polície a nadštandardnej spolupráci so štátnou políciou, za čo im
všetkým ďakujem. Zlepšili sme technické vybavenie mestskej polície, vrátane veľkého počtu
bezpečnostných kamier. Napriek tomu chcem apelovať na všetkých obyvateľov, aby sme
spoločnými silami bojovali proti vandalizmu v našom meste.
Teší ma skutočnosť, že naďalej prehlbujeme vzájomnú spoluprácu s našimi partnerskými mestami
Otrokovice, Vác a Zawadzkie. Pravidelne organizujeme množstvo podujatí, od detí
až po seniorov, predovšetkým v oblasti kultúry a športu. Mojou srdcovou záležitosťou v tejto
oblasti bol I. ročník detských Visegrádskych športových hier, ktoré sa konali v Otrokoviciach.
Budúci ročník budeme organizovať v Dubnici nad Váhom.
Záleží mi na tom, aby sme v nastolenom trende pokračovali i v roku 2018 a úspešne zabezpečovali
všestranný rozvoj mesta, ako aj starostlivosť o jeho obyvateľov.
Našou prioritou bude zabezpečenie realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov
Európskej únie, ktoré máme rozpracované v objeme takmer 4 milióny eur. Naďalej budeme
pokračovať v príprave budúcich dopravných obchvatov mesta, v záujme riešenia neúnosného
dopravného zaťaženia hlavného cestného ťahu. Prioritou bude taktiež príprava a začiatok
realizácie prístavby budovy mestského úradu, ktorý nezodpovedá potrebám 21. storočia a to
po priestorovej i hygienickej stránke. Podporovať budeme i naďalej kultúru a šport, predovšetkým
mládežnícke kategórie.
Rok 2018 sa bude niesť v znamení 825-ho výročia od prvej písomnej zmienky o Dubnici
nad Váhom. Budeme si ho pripomínať počas celého roka v rámci tradičných mestských podujatí.
Vážení Dubničania, dovoľte mi zablahoželať vám k štátnemu sviatku založenia samostatnej
Slovenskej republiky, ktorého 25. výročie si pripomíname. Sme právom hrdí na to, že si už tretie
desaťročie môžeme slobodne budovať svoj vlastný zvrchovaný štát, a že sa tak naplnili tisícročné
túžby slovenského národa. V tomto roku si pripomenieme aj významné sté výročie vzniku
spoločného štátu Čechov a Slovákov, prvej Československej republiky.
Všetkým obyvateľom v mene svojom, ako aj v mene mestského zastupiteľstva a celého mestského
úradu želám veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote. Ďakujem všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj a blaho nášho mesta – poslancom,
zamestnancom mesta, živnostníkom, podnikateľom a všetkým inštitúciám.
Osobitne želám pevné zdravie a veľa lásky našim seniorom, z ktorých mozoľov a umu
bolo vybudované naše mesto i celý región.
Milí Dubničania, želám Vám, aby ste mali v roku 2018 dostatok pevného zdravia, osobného
a rodinného šťastia a veľa vzájomnej lásky a porozumenia. Úspešný rok 2018 želám celému mestu
Dubnica nad Váhom.
Ing. Jozef
Gašparík
primátor mesta

Zo štatistík mesta za rok 2017

1.1.2018

K 31.12.2017 malo mesto zaevidovaných 23 718 občanov prihlásených na trvalý pobyt. Za
uvedený rok sa narodilo 233 detí, z toho dievčat 117 a 116 chlapcov. Najčastejšie mená, ktorá
dávali rodičia svojim deťom, boli u dievčat Hana, Liliana a Ema a u chlapcov Jakub, Tomáš
a Tobias. K trvalému pobytu sa v roku 2017 prihlásilo 254 občanov. Odsťahovalo sa ich až 491.
Za uvedený rok zomrelo v našom meste 115 mužov a 106 žien. V roku 2017 bolo celkovo
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uzatvorených 144 manželstiev. Z toho 92 bolo uzatvorených na tunajšom matričnom úrade, 47
bolo cirkevných, 45 civilnou formou a 5 bolo uzatvorených s cudzincom. V roku 2017 sa
rozviedlo 44 párov.

Charita v našom meste

zap. 12.2.2018

Pracovníčka referátu sociálnych vecí MsÚ Alena Masárová pre Dubnické noviny vysvetlila,
ako funguje v našom meste výdaj charitného ošatenia.
„Otázkou charitného ošatenia sa mesto zaoberalo už dlhší čas. Spočiatku sme poskytli na tento
účel priestory v bývalej II. základnej škole na Partizánskej ulici. Vzhľadom ku klientele sa charita
v uvedených priestoroch neosvedčila. Táto problematika nám však nezostala ľahostajná, preto
sme s mestskou príspevkovou organizáciou DUMAT hľadali iné vhodné priestory. Nakoniec sme
spoločne pripravili priestory v zadne časti Mestského domu kultúry (priestory vedľa kotolne), kde
sme vytvorili dôstojné podmienky pre výdaj ošatenia, hračiek, obuvi a spotrebného tovaru. Tento
projekt sa nám podarilo zrealizovať už v decembri 2017, kedy prednostka MsÚ Mariana
Páleníková z vlastnej iniciatívy využila svoje osobné kontakty s charitou zo susedného Rakúska
a zabezpečila tak prvotný materiál pre realizáciu tejto myšlienky. Nové priestory sa zatiaľ
osvedčili a občania si na toto centrum postupne zvykajú. A to nielen tí, ktorí pomoc potrebujú, ale
aj tí, ktorí ochotne odovzdávajú nepotrebné veci v prospech odkázaných. V súčasnosti intenzívne
spolupracujeme s krízovým centrom, ktorého klienti často využívajú možnosti charitného ošatenia.
Mestské centrum sociálnej pomoci funguje od decembra 2017 a nepotrebné, čisté ošatenie, obuv
možno priniesť v často od 10.00 do 12.00 vždy v utorok a piatok. V rovnakom čase si môžu občania
v núdzi prísť veci prevziať.“

Slávnostný erb pri príležitosti 825. výročia

zap. 1.3.2017

Prvá písomná zmienka o Dubnici pochádza z roku 1193, tohto roku si teda pripomíname jej
825. výročie.
Jubileum bude pripomínať aj slávnostný erb, ktorý ozdobí
všetky materiály, spojené s mestskými podujatiami v rámci
celého roka. Dubnica nad Váhom zároveň pripravila štyri
pohľadnice s mestskou tematikou. Zobrazovať budú
kaštieľ, grottu, námestie a Prejtu.
Okrem spomínaného jubilea si mesto pripomenie aj 20.
výročie uzavretia partnerstva s mestami Vác a Zawadzkie,
135. výročie dobrovoľného hasičského zboru, 65. výročie
založenia FS Vršatec či 25. ročník DFF.

Dotácie pre šport a kultúru – najviac dostali
hokejisti
zap. 20.3.2018
Poslanci rozdeľovali dotácie pre šport a kultúru. Medzi sedem žiadateľov rozdelili vyše
tristotisíc eur.
Pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok vyčlenili poslanci aj sumu na dotácie. Menšie dotácie do
3500 eur schvaľuje primátor, nad túto sumu je ich schvaľovanie už v kompetencii mestského
zastupiteľstva.
Tento rok poslanci schvaľovali sedem žiadostí. Pôvodne chceli rozdeliť len niečo vyše tristotisíc,
nakoniec je suma o niečo vyššia. Pridali atlétom.
6

Najvyššiu sumu požadoval Mestský hokejový klub, ktorý ju odôvodňoval účasťou mužov,
juniorov i dorastencov vo vyšších súťažiach a veľkým počtom detských súťaží. V žiadosti uviedol
173-tisíce eur, čo je o 50-tisíc viac ako vlani.
Mesto sa okrem dotácie podieľa aj na financovaní ďalších nákladov hokejistov, napríklad zakúpilo
novú rolbu či vykonalo opravy zimného štadióna.
Väčšia diskusia sa rozprúdila pri schvaľovaní dotácie pre atletický klub, ktorý mal pôvodne dostať
13 500 eur. Poslanci sa nazdávali, že klub, ktorý patrí medzi najväčšie v meste, a jeho členovia
reprezentujú mesto i Slovensko, by mal dostať viac. Návrh na zvýšenie na 20-tisíc, ktorý predložil
Róbert Rafaj, poslanci schválili. Pre sedem žiadostí poslanci schválili celkovo 315-tisíc eur.
Sedem schválených dotácií: MHK – 173 000, MFK – 42 000, Akadémia Jozefa Jankecha –
35 000, FS Vršatec – 16 000, AK Spartak - 20 000, FS Mladosť 9 000, ŠKC – 20 000 €
Zdroj: My Noviny Stredného Považia 11/2018

Krízové centrum počas zimy 2017/2018

zap. 30.3.2017

Aj počas uplynulej zimy bolo občanom bez domova k dispozícii krízové centrum. Denne bola
služba poskytovaná 8 až 14 občanom.
Krízové centrum od začiatku svojho fungovania postupne zvyšuje počet dní otvorenosti pre
klientov, pričom z čísla 79 dní sa dostalo až na 111 v roku 2016 a 108 v roku 2017. Základnou
ideou služby je predchádzanie úmrtiam podchladením občanov bez strechy nad hlavou,
predchádzanie omrzlinám a následným zdravotným komplikáciám. Zdravotná služba je tu osobám
poskytovaná len v prípade akútneho stavu.
Dotácia na jeden mesiac prevádzky bola vo výške 1680 €. Počas sezóny (november – marec)
sa v centre vystriedalo 20-25 klientov.

Rekonštrukcia podchodu pod ulicou Obrancov mieru

zap. 30.4.2018

V roku 2018 sa dočkal rekonštrukcie aj podchod, vedúci popod hlavnú cestu k obchodnému
stredisku Máj.
Pozornosti veľkej časti Dubničanov, teda minimálne tej, ktorá používa podchod popod ulicu
Obrancov mieru pri kruhovom objazde, neušli zmeny, ktoré sa tu udiali. Spoločnosť TSM Dubnica
nad Váhom, s. r. o., už na sklonku minulého roku začala s opravou a rekonštrukciou tohto
desaťročia si pamätajúceho reliktu.
Technický stav zhodnotil a potrebný postup opráv navrhol architekt Ing. Ľubomír Bútora, ktorý
rovnako naprojektoval aj novú tvár objektu v technicko-industriálnom štýle. Opravy prebehli tak,
aby podchod nemusel byť kompletne vyradený z prevádzky.

Vyšegrádske hry vyhral Vác

31.5.2018

Druhý ročník športových súťaží partnerských miest hostila 28. - 31. mája Dubnica nad
Váhom.
Hier sa zúčastnili deti z Dubnice, maďarského Vácu, českých Otrokovíc a poľského mesta
Zawadzkie. „Myšlienka športového podujatia vznikla nedávno, ako prví sa do toho pustili
kolegovia z Otrokovíc, kde sa vlani uskutočnil prvý ročník. Prebrali sme do nich štafetový kolík
a snažili sa v spolupráci s CVČ, ktoré zastrešovalo atletické súťaže, pripraviť kvalitné podujatie.
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Organizáciu futbalu mala na starosti ZŠ Pavla Demitru a o turnaj vo vybíjanej sa postarala ZŠ
Pod hájom, ktorej dievčatá sú majsterkami Slovenska. Škoda, že pre rekonštrukciu tribúny sa
nemohli dostať do hľadiska všetci žiaci. Okrem športových súťaží sme pre deti pripravili bohatý
program, kde sa im venovali animátori. Zahrali si futbal či stolný tenis, opekali, spievali, tancovali
a navštívili miestne múzeum a Trenčiansky hrad,“ povedala Ivana Berec Majorošová, vedúca
školského úradu a vedúca oddelenia školstva MsÚ.
Po spočítaní všetkých výsledkov z troch športových odvetví s celkovým víťazom stal Vác pred
Otrokovicami, Zawadzkie a Dubnicou.
Zdroj: MY Noviny Stredného Považia 22/2018

Rekonštrukcia parku pri soche na Námestí Matice slovenskej

zap. 1.6.2018

Mesto začalo s prípravou rekonštrukcie priestoru v okolí sochy Panny Márie na Námestí
Matice slovenskej. Prvými prácami bolo odstránenie starých a chorých drevín.
Rekonštrukcia parku spočíva vo výmene stĺpov existujúceho osvetlenia s pridaním reflektorového
osvetlenia sochy Panny Márie. Rekonštrukcia chodníkov sa prispôsobuje požiadavkám
obyvateľov v častiach, ktoré sú najviac vychodené, bude realizovaná dlažbovými tvárnicami
a obrubníkmi. Dôležitou a nezanedbateľnou položkou obnovy parku je ušľachtilá výsadba
13 kusov drevín,189 kusov okrasných krov a 1715 ks trvaliek, 890 kusov okrasných tráv
a 400 kusov tzv. „cibuľovín“. V záhonoch bude zapracovaná závlaha. Súčasťou projektu je
osadenie lavičiek, uličných odpadkových košov, stojanov na bicykle a informačnej tabule
a tiež vodný prvok – prevŕtaný solitérny balvan s technológiou fontány. Obnovou parku sa zvýši
estetická a ekologická funkcia priestoru námestia. Pri tvorbe návrhu projektovej štúdie boli
zohľadnené komunikačné vzťahy daného územia s ostatnými časťami mesta a umiestnenie sochy
Panny Márie v centrálnej osi parku, ktorej poloha je nemenná. Na výsledný efekt bude potrebné
vyčkať do doby, kým rastliny riadne a dobre zakorenia.

Vďaka projektu sa v našom meste obstarajú kompostéry

zap. 1.6.2018

Mesto Dubnica nad Váhom úspešne získalo nenávratný finančný príspevok z Operačného
programu Kvalita životného prostredia.
Dubničania sa uchádzali o finančné prostriedky s projektom „Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) v meste Dubnica nad Váhom“. Realizácia
projektu je orientovaná na predchádzanie vzniku BRKO v rámci katastrálneho územia Dubnica
nad Váhom a Prejta, kde sa rozšíri separácia tohto odpadu prostredníctvom obstarania
kompostérov do 1 200 rodinných domov.

Exkurzia na Lušteku

5.6.2018

Oddelenie životného prostredia v spolupráci so Spoločnosťou Stredné Považie vymyslelo
zaujímavý spôsob, ako ukázať deťom druhého stupňa základných škôl akútnosť riešenia
problémov s odpadom.
Exkurzia na miestnej skládke odpadov Luštek sa uskutočnila 5. júna 2018. Jej cieľom bolo
zvýšenie povedomia o histórií skládky, jej prevádzkovaní a obsluhe, skládkovaní odpadu, výrobe
elektrickej energie zo vzniknutého plynu a celkovom dopade zariadenia na životné prostredie.
Žiaci si tak mohli overiť získané poznatky v praxi, zamyslieť sa nad svojím prístupom v oblasti
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separácie odpadu a pochopiť fakt, že pri zodpovednom triedení odpadu na jednotlivé zložky
znížime nárast skládkového dopadu, a tým menej zaťažíme životné prostredie. Žiaci sa tiež
zoznámili s možnosťou kompostovania ako jednou z foriem znižovania komunálneho odpadu,
pretože približne 45% zmesového odpadu tvorí práve biologicky rozložiteľná zložka.

Vyhodnotenie Dubnickej envirojari 2018

13.6.2018

Námestie Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom sa v stredu 13. júna 2018 stalo dejiskom
vyhodnocovania projektu s názvom Dubnická envirojar 2018.
Do projektu, ktorého cieľom je najmä očista mesta od neporiadku, smetí a čiernych skládok, sa
už od 21. apríla 2018 zapájali žiaci dubnických základných a materských škôl, rôzne záujmové
združenia, organizácie, súkromné firmy, ale aj skupiny jednotlivcov. Odmenou za ich úsilie bol
tradičný program na námestí.
Spolu so spoločnosťou ENVI - PAK a ŠOP SR Správa CHKO Biele Karpaty a Strážovské vrchy
pripravili pracovníci mesta rôzne aktivity, kde sa deti hravou formou oboznamovali
s problematikou životného prostredia - zahrali si veľké separovacie človeče, triediace pexeso,
triedili odpad na čas, skladali drevené hračky s chránenými živočíchmi našich vrchov, vyskúšali
si sedenie na veľkej pohovke z recyklovaného materiálu a za svoju usilovnosť dostali aj malé
sladké odmeny. Dospelí sa v enviro-stánku mesta Dubnica nad Váhom mohli zastaviť po vrecká
na psie exkrementy, lieviky na zber domáceho oleja, publikáciu Dubnica nad Váhom a životné
prostredie či infoletáky o kompostovaní, triedení a separovaní zberu a iné. Súčasťou tohto ročníka
Dubnickej envirojari boli i dve vyhlásené súťaže pod záštitou primátora mesta Ing. Jozefa
Gašparíka. Úlohou detí z materských a základných škôl bolo zhotoviť výrobok z rôznych zložiek
separovaného odpadu a napísať slohovú prácu na tému „Čo robiť, aby bolo odpadu menej“. Tieto
zaujímavé a kreatívne výrobky detí zo separovaného odpadu (presýpacie hodiny, roboti, draci,
Envirovranka či brošne a náušnice) si návštevníci mohli prezrieť priamo na námestí počas akcie.

Slávnostné otvorenie nového workoutového ihriska

16.6.2018

Dubnica nad Váhom zamýšľala vybudovať workoutové ihrisko už pred niekoľkými rokmi.
Po viacerých konzultáciách a prípravách padlo rozhodnutie, že nové ihrisko vyrastie
v mestskom športovom areáli. Svoje brány slávnostne otvorilo pre všetkých cvičenia
chtivých v pondelok 16. júna 2018.
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Ihrisko s dvadsiatimi troma cvičebnými prvkami otvoril primátor Jozef Gašparík spoločne so
svojím zástupcom Františkom Mikoláškom a riaditeľom technických služieb Ing. Stanislavom
Štěrbom. V otváracom programe vystúpili majstri Slovenska v gymnastike a Team street Workout
zo Žiliny, ktorí návštevníkom spoločne predstavili vybudované zariadenia a predviedli, ako sa má
na nich správne cvičiť.
Výstavba ihriska, ktorú realizovala
mestská organizácia TSM Dubnica
nad Váhom, s.r.o., trvala tri mesiace
a mesto ju financovalo z vlastných
zdrojov. Ihrisko, ktoré na Slovensku
patrí zrejme k najväčším svojho
druhu, je určené nielen pre športovcov
z mestského športového areálu, ale
i pre širokú verejnosť. Zacvičiť si naň
môžete prísť bezplatne kedykoľvek
počas prevádzkových hodín.

Poslancov bude menej, ušetria tisíce

zap. 20.6.2018

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom sa zmenší. Rozhodli o tom poslanci na
júnovom rokovaní.
Úlohou zastupiteľstva pred komunálnymi voľbami je určiť počet poslancov, ktorí budú zastupovať
jednotlivé volebné obvody. Klesajúci počet obyvateľov sa nevyhol ani Dubnici nad Váhom, preto
sa zastupiteľstvo zhodlo, že v budúcom volebnom období sa počet poslancov zníži.
Zákon o obecnom zastupiteľstvo určuje počet poslancov podľa počtu obyvateľov. Rozpätie od 15
do 25 poslancov môžu mať mestá od 20 001 do 50 000 obyvateľov.
„Počet obyvateľov mesta je na dolnej hranici a dlhodobo vykazuje klesajúcu tendenciu, preto je
reálne prispôsobiť počet poslancov spodnej hranici uvedeného rozsahu,“ informovala prednostka
mestského úradu Mariana Páleníková s tým, že v Dubnici nad Váhom žije v súčasnosti vyše 23tisíc ľudí.
„Na základe týchto ekonomických a demografických skutočností je navrhované zníženie počtu
poslancov zo súčasných devätnásť na sedemnásť,“ doplnila.
Od zníženia počtu poslaneckých kresiel mesto očakáva úsporu minimálne 30-tisíc eur za celé
štvorročné obdobie. „Minimálna úspora zahŕňa len základné mesačné odmeny bez odmien za
komisie vrátane odvodov pre dvoch poslancov,“ vysvetlila prednostka.
Zmena sa dotkne dvoch obvodov. O jedného poslanca menej budú voliť vo volebných obvodoch
5 a 7.

Príprava na veľkú opravu polikliniky

zap. 20.6.2018

Mesto chystá opravu polikliniky za viac ako 700-tisíc eur. Nové by mali byť okná, sociálne
zariadenia, výťah, ale aj zdravotnícka technika. Vzniknúť by tu malo centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti.
Pôjde o prvú veľkú investíciu do budovy od jej postavenia, naposledy tu pred asi ôsmimi rokmi
zrekonštruovali prízemie a zriadili recepciu. Oprava budovy by mala byť súčasťou budovania
centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré ohlásilo ministerstvo zdravotníctva. To
zároveň zverejnilo výzvu na predkladanie projektov.
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Financovať ju budú prevažne z európskych peňazí, maximálna výška príspevku zo zdrojov
európskej únie je 700-tisíc eur, mesto by sa na projekte malo podieľať sumou 42-tisíc eur.
Projekt schválilo mestské zastupiteľstvo na začiatku júna. „V prípade úspechu opravíme vonkajšie
a vnútorné priestory budovy, zabezpečíme materiálovo-technické vybavenie a dodávku
zdravotníckej techniky, nakúpime softvérové vybavenie, vybudujeme bezbariérové prístupy a tiež
zabezpečíme opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Plánujem tiež kúpu nového
výťahu,“ informoval hovorca Dubnica nad
Váhom Juraj Džima. Projekt plánuje mesto
podať do konca júna.
Centrum integrovanej starostlivosti by malo
združovať všeobecných lekárov, pediatrov
a špecialistov. Musí mať minimálne jedného
detského lekára, lekára pre dospelých a tiež
lekára pre gynekológiu a pôrodníctvo.
Poskytovať bude všeobecnú, ako aj
špecializovanú ambulantnú starostlivosť.
Dubnická poliklinika vykazovala dlhodobo
záporné čísla. Mesto v roku 2017 zmenilo jej
právnu formu a umožnilo vstup investora.
Z polikliniky sa stala akciová spoločnosť, jej
akcionármi sú mesto Dubnica nad Váhom a Unipharma – 1. Slovenská lekárnická akciová
spoločnosť Bojnice.
Zdroj: MY Noviny Stredného Považia 24/2018

Nové osvetlenie na sídlisku Pod hájom

zap. 1.7.2018

Ešte v jeseni roku 2017 vypracovalo oddelenie správy majetku mesta Dubnica
nad Váhom na základe podnetu občanov projekt, týkajúci sa doplnenia verejného osvetlenia
medzi bytovými domami č. 1094 až č.1087 na sídlisku Pod hájom.
Hoci prípravné práce začali už v jesenných mesiacoch roku 2017, realizácia projektu sa kvôli
poveternostným podmienkam ukončila až pred letom roku 2018. Vybudovanie osvetlenia
realizovala dodávateľská spoločnosť ELTODO OSVETLENIE, s. r. o., medzi bytovými domami
bolo celkom postavených 11 nových stožiarov verejného osvetlenia.
Cieľom projektu bolo osvetliť hlavný ťah, ktorým prechádzajú občania smerom z centra mesta
na ďalšiu časť sídliska Pod hájom, známu tiež ako „Účko“. Občania sa takto po novo osvetlenom
chodníku dostanú až k priechodu pre chodcov, ktorý prepája obe časti sídliska.

Oprava a výmena autobusových zastávok

zap.17.7.2018

Viaceré autobusové zastávky v meste podstúpili generálnu opravu, v Prejte a na sídlisku Pod
hájom sa poškodené zastávky vymenili za nové.
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V rámci údržby mestského majetku, o ktorý sa
stará OR správy majetku nášho mesta, sa v
mesiaci jún renovovali poškodené autobusové
zastávky v rôznych častiach mesta.
Na ulici Gagarinova, Kollárová, Murgašova,
Hurbanova, Ulici Športovcov, Kpt. Nálepku
a na Námestí sv. Jakuba dostali zastávky nový
náter, na niektorých boli vykonané aj malé
opravy, ako napríklad doplnenie plechov.
Dve zastávky na sídlisku Pod hájom a jedna
zastávka v mestskej časti Prejta boli v tak
katastrofálnom stave, že mesto pristúpilo k ich
úplnej
výmene. Aj
výmena
zastávok
dosvedčuje, že volebný rok so sebou vždy
prináša najväčší ruch a v mestách sa vždy
najviac buduje a rekonštruuje.

Dubnickí seniori za pobyt v domove zaplatia viac

7.8.2018

Obyvatelia dubnického zariadenia pre seniorov Dubina musia počítať s vyššími výdavkami.
Mesto upravilo sadzbu za stravu, ktorú im v ňom poskytujú.
Cena potravín na Slovensku vzrástla. Poplatky za stravu sa podľa riaditeľky zariadení ale nemenili
od roku 2013. Analýza ukázala, že od decembra do apríla je skutočná cena vyššia ako normovaná.
Stratu by mali vykryť vyššie poplatky klientov.
Keď riaditeľka Dubiny Zuzana Kuricová predložila návrh na zvýšenie poplatkov, predseda
ekonomickej komisie Robert Rafaj informoval, že ich komisia zvýšenie neodporúčala.
Rovnaké stanovisko mala i sociálna komisia, pretože neskoro dostali podklady. „Chýba aj
vyjadrenie výboru obyvateľov, ktorý zatiaľ nie je zvolený, hoci som vlani požiadal o to riaditeľku,“
uviedol ďalší dôvod poslanec Rafaj. Kuricová s jeho dôvodmi nesúhlasila. Uviedla, že ona nemôže
dať zvoliť výbor, je to vôľa obyvateľov, ktorým môže byť len nápomocná. Ďalej tvrdí, že ak sa
nezvýši poplatok za stravu, zníži sa kvalita a kvantita stravy.
Primátor Jozef Gašparík doplnil, že tento rok dostali zo štátu na zariadenie nižší príspevok o 26tisíc eur napriek rastúcim cenám.
Bodku za diskusiou dalo až hlasovanie o všeobecne záväznom nariadení. Dubnickí poslanci ho
deviatimi hlasmi schválili. Za stravu tak obyvatelia Dubiny zaplatia podľa druhu diéty mesačne
o jedenásť až šestnásť eur viac.
Zdroj: My Noviny Stredného Považia 31/2018

Zavádzajúce nálepky po celkom meste

13.9.2018

Neznámi páchatelia polepili vo štvrtok 13.9. po celom meste nálepky s tvrdením, že mesto dá
prednosť budovaniu obchodného domu pred výstavbou obchvatu mesta. Vedenie mesta na
situáciu reagovalo vyhlásením, v ktorom tvrdenie na nálepkách označilo za zavádzajúce.
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„Vážení občania, v piatok ráno sa v našom meste objavili nálepky. Zatiaľ neznámi páchatelia
oblepili týmito pamfletmi mestský majetok – vývesné tabule, odpadkové koše, kontajnery, stĺpy
atď. Nálepky sú z materiálu, ktorý sa veľmi ťažko odstraňuje. Tejto akcii predchádzalo šírenie
letákov formátu A5 poštou a popísanie plotu ZVS
pri Kauflande.
Nie je zrejmé, o čo presne osobám, ktoré tieto
materiály šíria, ide. Pravdepodobným zámerom je
zavádzanie a provokácia obyvateľov pred blížiacimi
sa voľbami. Došlo taktiež k zneužitiu znaku mesta
a k poškodeniu cudzieho majetku. Momentálne
pracujeme na vyčíslení škody, je pravdepodobné,
že mesto podá trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa.
Informácie,
uvedené
na materiáloch,
sú
zavádzajúce. Dovoľte, aby sme v krátkosti uviedli
veci na pravú mieru. Nie je pravda, že mesto plánuje
obchodný dom miesto obchvatu.
Mesto pracuje na tom, aby v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky mohol byť v prvom
rade vybudovaný juhovýchodný obchvat s napojením na hlavnú cestu 1/61 a neskôr i Stop.Shopy, ktoré by doplnili obchodnú štruktúru mesta. Čo sa týka priamo juhovýchodného obchvatu
s napojením na hlavnú cestu v priestoroch čerpacej stanice Slovnaft – tento týždeň čakáme
na dodanie dokumentov od investorov. Následne po odsúhlasení môže stavebný úrad, ktorý je
preneseným výkonom štátnej správy, vydať územné rozhodnutie na stavbu, dopravné riešenie
križovatky a až následne územné rozhodnutie o Stop.Shop-och. O výsledkoch rokovaní vás
budeme včas informovať.“

Kompostéry pre obyvateľov

zap. 25.9.2018

Naše mesto získalo nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych
a investičných fondov na projekt, ktorého cieľom je podporiť predchádzanie vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, a tak znížiť ukladanie tohto druhu
odpadu na skládkach.
Projekt sa bude realizovať prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov, ktoré budú
poskytnuté bezodplatne obyvateľom rodinných domov platiacich poplatok za komunálny odpad.
Druhou podmienkou je, že domy sa musia nachádzať v katastrálnom území mesta Dubnica nad
Váhom a Prejta.
Rodinný dom so súpisným číslom môže bezodplatne získať jeden kus kompostéru. Ten musí byť
po dobu piatich rokov umiestnený na adrese, ktorá bude uvedená v zmluve o výpožičke
kompostéru, ktorá bude s uzavretá pri odovzdaní zariadenia. Po piatich rokoch sa kompostér stane
majetkom občana.

Dom kultúry čaká rekonštrukcia

zap. 26.10.2018

Mesto získala nenávratný príspevok vo výške 1,4 milióna €, ktorý využije na zníženie
energetickej náročnosti domu kultúry.
Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok na rekonštrukciu domu kultúry podalo mesto ešte
v roku 2017, schválená bola až v októbri 2018. Peniaze na opravu získalo mesto zo štrukturálnych
a investičných fondov Európskej únie.
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Ako uviedla na internetovej stránke hovorkyňa mesta Sláva Gajdošíková, súčasný stav objektu
nespĺňa tepelnoizolačné vlastnosti požadované aktuálnou normou ani hygienické kritériá.
Rekonštrukcia sa dotkne najmä obvodového plášťa budovy (zateplenie, strešný plášť), vymenia sa
tiež pôvodné prístupové dvere a dvere na balkón, pôvodné vonkajšie parapety budú nahradené
novými plechovými parapetmi. Vyhotovené budú i nové oplechovania atiky, ríms, komínov,
múrov, výklenkov a záveterných líšt z pozinkovaného plechu. Vo vnútri Domu kultúry dôjde
k modernizácii osvetlenia. V rámci projektu sa tiež uvažuje o inštalácii podporného zdroja
elektrickej energie (malá fotovoltická elektráreň) na streche budovy kultúrneho domu. Elektrická
energia vyrobená podporným zdrojom bude využitá na ohrev teplej vody.
Verejné obstarávanie je v súčasnosti ukončené, realizácia prác začne pravdepodobne až v
budúcom kalendárnom roku.

Odchyt holubov na Obrancov mieru

30.10.2018

V termíne od 5. septembra do 30. októbra prebiehal v lokalite Obrancov mieru odchyt
holubov.
Na streche a povale bytových domov na tejto ulici bolo odchytených a následne prevezených 76
kusov zvierat. Celý odchyt bol transparentný
a riadne zdokumentovaný, klietky boli
permanentne kontrolované. Holuby sa značili
farebnými krúžkami, ktoré poslúžili na
sledovanie návratnosti odchytených jedincov.
Späť sa vrátili iba štyri kusy, čo je
zanedbateľné množstvo.
V lokalite však pôsobí aj chovateľ týchto
vtákov, práve jeho poštové holuby sa
opakovane chytali do klietok, z ktorých sa
okamžite vypúšťali. Pri takto chove vždy hrozí
riziko pridruženia sa populácie mestských
holubov.

Kandidáti na primátora sa predstavili občanom

5.11.2018

5.11. sa za okrúhlym stolom vo veľkej sále domu kultúry stretlo päť kandidátov na post
primátora mesta. Na ich názory a plány bolo zvedavých niekoľko stoviek občanov.
Pôvodne sa malo stretnutie s názvom Okrúhly stôl uskutočniť ešte v mesiaci október, kvôli úrazu
primátora Jozefa Gašparíka a jeho pobytu v nemocnici sa však termín posunul. Pred plnou sálou
predstavili svoje názory a vízie piati nezávislí kandidáti – Ing. arch. Marián Antal, Ing. Jozef
Gašparík, Ing. Róbert Rafaj, Ing. Emil Suchánek a Mgr. Peter Wolf.
Podujatie malo zaujímavý, jasný a férový formát. Kandidáti dostávali postupne slovo v štyroch
kolách, každé z nich bolo inak tematicky zamerané. V prvom mali predstaviť svoj volebný
program, v druhom sa vyjadrili k téme dopravy v meste, v nasledujúcom zase k Námestiu Matice
slovenskej. V záverečnej časti mohli priestor využiť ľubovoľne v rámci voľnej témy. Podstatné
bolo, že každé vystúpenie každého kandidáta v rámci jednej témy nemohlo presiahnuť časovú
hranicu troch minút.
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Občania sa dozvedeli viacero nových informácií, ocenili však najmä priamy osobný pohľad na
vystupovanie účastníkov Okrúhleho stola, pretože mnohí voliči dajú práve na priamy dojem, na
zjavné charakterové vlastnosti a na sympatie.

Predvolebná kampaň – Gladiátor, Sendreiovci a vozík s kávou

9.11.2018

Päť kandidátov na post primátora mesta bojovalo o priazeň občanov rôznymi spôsobmi.
Niektorí stavili na hromadné podujatia, iní zase na osobnejšiu formu stretnutia s voličmi.
Voľby vzbudili v meste väčší ohlas než pred štyrmi rokmi, čo bolo do istej miery zapríčinené
vyšším počtom kandidátov, z ktorých mal každý potenciál zaujať isté množstvo voličov. Aj vďaka
konkurencii sa jednotliví primátorskí kandidáti snažili dostať sa do povedomia občanov
a vymýšľali aj iné formy kampane, než je tradičná letáková inzercia či bilbórdy.
Ako prvý začal vážnu kampaň Róbert Rafaj, ktorý so svojím tímom vypracoval veľmi
profesionálne zvládnutú tlačovinu – časopis – s názvom Monitor. V ňom postupne predstavoval
svoju osobu, plány, ale aj tím poslancov.
Kandidáti začali viac pracovať v on-line priestore, všetci využívali svoje kvalitne urobené stránky.
Kandidáti Antal a Wolf vytvorili skupiny, ktorých názvy niesli aj konkrétne domény, v tomto
prípade Naša Dubnica a Plán Dubnica. Stránky ostatných kandidátov boli jozefgasparik.sk,
emilsuchanek.sk a robertrafaj.sk, slúžili najmä na prezentáciu volebných programov. Kandidáti
bez výnimky využívali aj facebook, v najväčšej miere Peter Wolf a Emil Suchánek.
Samozrejmosťou boli aj masové podujatia. Jozef Gašparík pozval Sendreiovcov, Marián Antal
skupinu Gladiátor a Ťažkú muziku z Terchovej, Róbert Rafaj zase známeho cyklotrialistu či
Andera z Košíc. Na podujatiach sa ponúkal tradičný guláš, nápoje, cukrová vata. Akcie mali veľkú
účasť, čo do istej miery svedčilo o záujme občanov o voľby. Peter Wolf tiež organizoval väčšie
akcie, avšak celkom iného charakteru - na všetkých sídliskách pripravoval pre rodiny s deťmi
hravé popoludnia. Špecifikom Wolfovej kampane bola aj iná novinka – na vozíku na výrobu kávy
jazdieval po meste, ponúkal kávu, čaj a osobne oslovoval občanov.
Kampaň sa niesla v pomerne slušnom duchu, hoci na sociálnych sieťach sa vynorili najmä viaceré
negatívne informácie osobného či finančného charakteru, namierené najmä proti Petrovi Wolfovi.
Najmladší kandidát ich však dokázal vyvrátiť. Emila Suchánka sa zase neznámy páchateľ snažil
zdiskreditovať letákom, v ktorom najstarší kandidát na primátora hovorí občanom, aby nevolili
„holobriadkov“, ale jeho, „seniora Suchánka“. Súčasný primátor zase musel čeliť kritike po tom,
ako sa po meste objavili nálepky, tvrdiace, že súčasné vedenie dá prednosť stavbe obchodného
domu pred dopravným obchvatom mesta.

Výsledky volieb, novým primátorom sa stal Peter Wolf

10.11.2018
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V sobotu 10.11. sa uskutočnili komunálne voľby. Dubničania sa rozhodli pre zmenu, keď
výrazným spôsobom vyjadrili dôveru 32-ročnému Petrovi Wolfovi. Po voľbách sa navyše
vymení prakticky celé mestské zastupiteľstvo.
Výsledky volieb – primátor:
Mgr. Peter Wolf
Ing. Jozef Gašparík
Ing. Emil Suchánek
Ing. arch. Marián Antal
Ing. Róbert Rafaj

3554 hlasov
1585 hlasov
1333 hlasov
1312 hlasov
881 hlasov

Výsledky volieb – poslanci:

Stránka nášho mesta tretia na súťaži Zlatý erb

14.11.2018

Súťaž, v ktorej porota hodnotí oficiálne webové stránky, bola vyhlásená občianskym
združením eSlovensko, o. z., Úniou miest Slovenska a Združením informatikov samospráv
Slovenska. Dubnica nad Váhom získala za svoju stránku tretie miesto v kategórii Najlepšia
stránka miest a mestských častí.
V súťaži sa hodnotia oficiálne webové stránky miest či elektronické služby. V kritériách súťaže sa
hodnotia parametre ako napr. zverejňovanie povinných informácií, reakcia na žiadosť poskytnutia
informácií, údaje z oblasti cestovného ruchu, ovládanie, navigácia a vizuálna stránka webu,
prehľadnosť, bezbariérovosť či technická kondícia webovej stránky.
16

Oceňovanie víťazov sa uskutočnilo 14. novembra v rámci Medzinárodného kongresu ITAPA
v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislava. Ocenenie za naše mesto prevzal Ing. Milan
Dolinka, ktorý je vedúcim oddelenia strategického rozvoja, IV a IT.

Dubnica bude zelenšia vďaka novej
výsadbe drevín
zap. 23.11.2018
V meste v posledných rokoch ubudlo drevín, dôvodom sú časté výruby pri bytovkách či
stavba početných parkovísk. Oddelenie životného prostredia sa na jeseň roku 2018 rozhodlo
pre výsadbu.
Oddelenie životného prostredia nezrezáva mestskú zeleň bezdôvodne, zrezávaniu dreviny
predchádza dôkladná prehliadka a posúdenie jej zdravotného stavu odborníkmi. Zároveň sa
v meste priebežne vysádzajú nové stromy či okrasné kroviny. V posledných týždňoch pribudlo
v našom meste viac ako 50 stromov a 140 kríkov, ktoré sa vysadili vo viacerých lokalitách:
Agátová ulica (pôdopokryvné kríky), Parkovisko Pod hájom (borovice, smreky, gledície, kríky),
Mestská knižnica Dubnica nad Váhom (céder, okrasné čerešne, javor), Obrancov mieru
353 (Pavlovnia plstnantá), Okružná ulica (ihličnany, Platan javorolistý), Pionierska ul.
421,419,415 (slivky čerešňoplodé, kríky), Pod kaštieľom 627 (okrasné jablone, krík sakura),
Námestie Matice slovenskej (kríky, ihličnany), Park pri potoku oproti Hotelu Kristína (ihličnany
a jablone). Výsadba bude pokračovať na sídlisku C I a na novom a starom cintoríne.

Nové zastupiteľstvo vymenilo konateľov mestskej spoločnosti

10.12.2018

Na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva 10. decembra odvolali poslanci
konateľov technických služieb mesta, predsedov i členov komisií.
Koncom novembra prijal končiaci dubnický primátor Jozef Gašparík výpoveď Stanislava Šterbu,
riaditeľa technických služieb. Na prvej schôdzi nového zastupiteľstva odvolali poslanci aj
doterajších konateľov tejto mestskej spoločnosti Antona Bušíka a Františka Mikoláška. Zároveň
do rovnakej funkcie obsadil novozvolených poslancov Vladimíru Klačanskú a Tomáša Truchlého.
Poslanci odvolali aj predsedov, podpredsedov a členov piatich mestských komisií. Rovnako
skončili vo funkciách aj zástupcovia mesta v predstavenstvách a dozorných radách Stredné
Považie, a. s., a uniPoliklinika.
Odchod riaditeľa technických služieb prináša mnoho dohadov o stave spoločnosti.
Novovymenovaná konateľka Vladimíra Klačanská chce ako prvú vec vo funkcii preveriť stav
pripravenosti technických služieb na zimnú údržbu mesta.
Ustanovujúca schôdza priniesla aj vymenovanie nových sobášiacich. Stali sa nimi poslanci
mestského zastupiteľstva Lukáš Bakyta, Marián Osúch, Emil Suchánek a Tomáš Truchlý.
Zdroj: MY Noviny Stredného Považia 50-51/2018, autor Peter Hudák
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Peter Wolf prijal insígnie a stal sa oficiálne primátorom

10.12.2018

Novozvolený primátor Dubnice sa desiateho decembra ujal funkcie. Ustanovujúcu schôdzu
zastupiteľstva sledovali naživo takmer dve stovky Dubničanov.
Na ustanovujúcu schôdzu zastupiteľstva si Dubničania počkali zákonom stanovených tridsať dní.
Konala sa v miestnom dome kultúry 10. decembra.
Končiaci šéf dubnického magistrátu Ing. Jozef Gašparík svojho zástupcu do funkcie neuviedol,
v čase priebehu ceremónie ležal v nemocnici s otvorenou zlomeninou nohy.
„Myslím, že tieto komunálne voľby dokázali, že ľudia majú už dosť rozhodovania o nás bez nás.
Že majú dosť pošliapavania demokratických princípov a rečí bez konkrétnych výsledkov alebo len
polovičných a prvoplánových riešení,“ povedal nový primátor Peter Wolf.
Prvý problém, ktorému sa chce venovať, je Námestie Matice slovenskej. Rovnako má pripravený
deväťbodový plán pre komplexný rozvoj Dubnice a priorít bude viac.
Plán nepovažuje sa konečný a verí, že doň pribudnú nové podnety priamo od občanov.
„Chceme pristúpiť k participatívnemu rozpočtu a budeme organizovať dvakrát do roka akcie
Hurá na sídlisko,“ povedal nový primátor.
Hurá na sídlisko je podujatie určené pre rodiny. Kým sa deti budú venovať hrám, rodičia dostanú
možnosť hovoriť o svojich požiadavkách a problémoch v danom obvode s konkrétnymi
poslancami a primátorom mesta.
Zdroj: MY Noviny Stredného Považia 50-51/2018, autor Peter Hudák

Zapaľovanie sviečok a benefičný punč primátora mesta

23.12.2018

Zapaľovanie adventných sviečok je tradíciou, ktorá každoročne priláka na Námestie Matice
slovenskej tisíce ľudí. Tento rok bol novinkou benefičný punč primátora mesta.
V programe prvej adventnej sviečky vystúpili so svojím programom deti zo základných
a materských škôl v našom meste, o týždeň neskôr zase deti zo ZUŠ, tanečnej skupiny Artis CVČ
a Duo s Máriou Bagínovou. Tretia sviečka patrila vystúpeniu FS Senior Vršatec a FSk Dolina
Omšenie, deň pred Štedrým večerom zahrala Ľudová hudba Borovienka.
Počas podujatí si mohli ľudia zakúpiť v stánkoch občerstvenie, tradičné výrobky či dekorácie.
Chýbal však veľký stan s punčom, vareným vínom a inými špecialitami, ktorý posledné roky býval
ako jediný otvorený aj počas pracovných dní.
Zaujímavým nápadom bol benefičný punč primátora mesta. Peter Wolf a jeho kolegovia pripravili
v poslednú adventnú nedeľu (23.12.) pre občanov punč, za ktorý neplatili konkrétnu cenu, mohli
však nechať dobrovoľný príspevok. „Benefičný primátorský punč bola myšlienka, ktorú sme sa
rozhodli zrealizovať spolu s kolegami. Je to punč, kde výťažok z dobrovoľného príspevku, ktorý
môže každý podľa svojej vôle poskytnúť, bude použitý na podporu detí zo sociálne slabších rodín
a druhá časť bude použitá na podporu útulku pre zvieratá v Dubnici nad Váhom,” povedal
primátor Peter Wolf.
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Pre Lauru – združenie mladých, sa vyzberalo 574 €, pre Útulok v údolí 478 €.

Primátor Peter Wolf a Ján Zachara, ktorý
zapálil štvrtú adventnú sviečku (foto:
Peter Čačko). Vpravo vystúpenie detí z
MŠ v rámci prvej sviečky.
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Školstvo
Nový náučný chodník v areáli ZŠ s MŠ C I

zap. 5.1.2018

Škola na C I otvorila novú atrakciu. Náučný chodník pomenovala Potulky veveričky Ryšky.
Netradičný nápad dokázala zrealizovať vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho
kraja, firmy Hanonsystems Ilava a združeniu rodičov.
Náučný chodník bol zrealizovaný pomerne rýchlo s výdatnou pomocou rodičov, pedagógov
a žiakov. Vznikol vďaka projektu, ktorého zámerom bolo vytvoriť nové podmienky pre spestrenie
a skvalitnenie vyučovania zážitkovou formou prostredníctvom revitalizácie vonkajšieho priestoru
základnej školy. Cieľom chodníka je vzbudiť záujem, poskytnúť informácie, vzdelávať, formovať
vedomosti a viesť žiakov k zodpovednosti za životné prostredie. Vytvorený priestor ponúka širokú
paletu využitia, ako sú prednášky, exkurzie, besedy. Texty tabúľ odborne aj graficky spracoval
učiteľ Mgr. Pavol Matúš. V deň otvorenia prebehla aj slávnostná prehliadka chodníka s mladými
lektormi siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí účastníkom predstavili jednotlivé stanovištia. Tabúľ je
spolu osem (úvodná tabuľa, vtáky, bylinky, dreviny, slnečné hodiny, ovocné dreviny, živočíchy,
prírodné krásy okolia). Chodník má dĺžku 400 metrov, začína pri vstupe do školy a končí na
ihrisku. Na trase sa nachádzajú aj iné zaujímavosti, napríklad pocitový chodník, domček pre
užitočný hmyz, kŕmidlá a vtáčie búdky. K projektu patrí aj novovybudovaná bylinková špirála,
ktorá dopĺňa botanicko-estetický zážitok pri stanovišti o liečivých bylinách.

Demitrovci sa lúčili s poslednou učiteľkou, ktorá na škole pôsobila od jej
otvorenia
8.1.2018
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru je aj dnes známa pod označením
„štvorka“, lebo sa v našom meste otvorila v roku 1982 štvrtá v poradí. V roku 2017 tak
existovala už 35 rokov. Už v prvom roku jej existencie nastúpilo do zamestnania viacero
učiteľov, odvtedy sa ich na škole vystriedali desiatky.
Ku dňu 31.12.2017 sa rozhodla odísť na dôchodok aj Mgr. Anna Kunštárová, posledná učiteľka,
pôsobiaca na škole od školského roka 1982/1983.
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Mgr. Kunštárová prišla na školu ako mladá začínajúca učiteľka. Prisťahovala sa zo Zvolena,
pretože jej manžel, vtedy výborný futbalista, prestúpil do futbalového klubu Spartak Dubnica nad
Váhom. V našom meste potom zostali až doteraz. Riaditeľ ZŠ Ferdinand Brunovský o nej do
Dubnických novín napísal toto: Pani učiteľka učila ruský jazyk a neskôr aj anglický jazyk a etickú
výchovu. Jej úprimná a starostlivá povaha, zanietenosť nielen na vyučovacích hodinách, ale i v
mimoškolských aktivitách, spôsobila, že
žiaci ju mali veľmi radi. Počas svojej
pedagogickej
činnosti
vychovala
množstvo žiakov. Na druhom stupni bola
aj triednou učiteľkou Pavla Demitru.
8. januára sa všetci žiaci a učitelia
zhromaždili v telocvični školy, aby sa
rozlúčili s pani učiteľkou rozlúčili.
Riaditeľ školy Mgr. F. Brunovský jej
poďakoval za celoživotné úspešné
pôsobenie na tejto škole. Mgr. Kunštárová
si zaspomínala na časy dávno minulé a
popriala žiakom i učiteľom veľa úspechov
do ďalších rokov.

Pracovníci SOŠ u kolegov v rakúskom Wolfsbergu

11.1.2018

V dňoch 8. - 11.1.2018 sa pedagogickí pracovníci Strednej odbornej školy v Dubnici nad
Váhom zúčastnili odbornej stáže v Berufsschule Wolfsberg v Rakúsku.
Cieľom bolo nadviazanie spolupráce medzi oboma školami, oboznámenie sa s technickým
vybavením školy a výmena skúseností s duálnym vzdelávaním, ktoré tu má bohatú tradíciu.
Výsledkom je dohoda o budúcej vzájomnej výmene žiakov odboru mechanik nastavovač v rámci
odborného výcviku na pracoviskách partnerskej organizácie. Účastníkov stáže prijal aj starosta
mesta Wolfsberg v priestoroch radnice. Celá návšteva sa uskutoční v rámci projektu Erasmus+
v sekcii odborného vzdelávanie a príprava, financovaného EÚ.

Mesto poďakovalo pedagógom

26.3.2018
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Mesto Dubnica nad Váhom každoročne organizuje
ďakovné podujatie pre pedagógov dubnických škôl
a školských zariadení pri príležitosti Dňa učiteľov.
V pondelok 26. marca primátor mesta Jozef Gašparík
v obradnej sieni mestského úradu odovzdal ocenenia
celkovo sedemnástim pedagógom za rozvoj školských
a mimoškolských aktivít a dosahovanie mimoriadnych
výchovno-vzdelávacích výsledkov s deťmi. Kultúrny
program zabezpečovali už tradične žiaci Základnej
umeleckej školy v Dubnici nad Váhom.
Ocenení pedagogickí pracovníci:

Ivan Ševcech zo ZUŠ.

ZŠ s MŠ CI: Mgr. Jitka Hrablayová, Mgr. Anton Paulen, Mgr. Pavol Matúš
ZŠ s MŠ P. Demitru: Mgr. Anna Kunštárová, Jana Kadlečíková
ZŠ s MŠ Pod hájom: Jarmila Šišková, Mgr. Anna Kupcová, Alena Jánošíková
MŠ C II: Viera Prokopová
ZUŠ: Mgr. Ivan Ševcech, Mgr. Ľudmila Tancerová, Viera Kostrová
CVČ: Mária Dohnanská
Spojená škola: Mgr. Martina Stašáková
ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia: Mgr. Slávka Bajčáková
Súkromné CVČ Laura: Ľudmila Tomaníková
Za dlhoročnú prácu pre školstvo v Dubnici nad Váhom: Bc. Alena Jelínková

Gymnazistky školskými majsterkami SR v bedmintone

11.4.2018

10. – 11. apríla sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnili školské
majstrovská v bedmintone. Majsterkami Slovenska sa stali
aj dve študentky dubnického gymnázia.
Klára Palčeková a Ema Brnáková reprezentovali na podujatí
Trenčiansky kraj. Vo štvorhre sa žiačky nášho gymnázia stali
celkovými víťazkami podujatia. Vyhlasovateľom majstrovstiev
bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
spoluvyhlasovateľom Slovenská asociácia športu na školách.

„Demitrovci“ oslávili deň matiek na DUTAF-e

zap. 20.5.2018

Program venovaný mamám je už na ZŠ s MŠ Pavla Demitru tradíciou. Aj tento rok deti na
DUTAF-e ukázali svojim mamám, aké dôležité sú v ich živote.
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Jednotlivé triedy pripravili predstavenie, ktorým
sa vinula tematika lásky a poďakovania sa
všetkým mamám. Zároveň býva zvykom, že za
všetky mamy sa symbolicky kvetinou poďakuje
jednej z nich. Návrhy do schránky dôvery hádžu
sami žiaci. Zvyčajne vyberajú mamy, ktoré
majú viac detí.
Tento rok však bola ocenená mama, ktorá má
iba jedného syn. Pani Katarína Murgašová je
hluchonemá, ale jej syn Adam je úplne zdravý
chlapec. Aby sa mohol dorozumievať s mamou,
naučil sa posunkovú reč. Pri vystúpení jeho
triedy Adam priamo z javiska posunkovou
rečou prekladal obsah pesničky venovanej
mamám.

Gymnazisti skrášlili podchod pod železnicou

26.5.2018

Problematický podchod, vedúci pod železničnú trať, bol v minulosti skôr cieľom sprejerov
a vandalov. Študenti dubnického gymnázia odstránili ich výtvory a podchod vyzdobili
výjavmi z nášho mesta.
Prácam predchádzalo prvé stretnutie pána Vladimíra Lukáča s koordinátorkou projektu Jankou
Havrankovou. Študenti pod vedením Natálie Vankovej pripravili grafický návrh a 26.5. začal
vznikať prvý výjav, zobrazujúci
dubnickú grottu. Farby zabezpečili
TSM
Dubnica
nad
Váhom,
materiálnou a technickou podporu
prispelo
Záhradkárske
centrum
u Lukáčov.
Maľovanie
začalo
predkreslením celého motívu, na ktoré
dohliadal akademický maliar Mgr.
Martin Gašpar.
Druhým obrazom, ktorý pribudol
neskôr, je kaštieľ. V pláne je priestor
podchodu dozdobiť vyobrazením
Kostola svätého Jakuba.

Primátor ocenil dubnických gymnastov

20.6.2018

Víťazmi tohtoročných Školských majstrovstiev Slovenska v gymnastickom štvorboji sa stali
žiaci dubnických základných škôl, a to ZŠ s MŠ Pavla Demitru a ZŠ s MŠ Centrum I 32.
V stredu 20. júna ich prijal primátor mesta.
Žiaci boli ocenení za vzornú reprezentáciu mesta na súťaži v Poprade. Samotná súťaž pozostávala
zo štyroch disciplín: prosné, skok cez kozu po dĺžke, šplh na tyči a zostava na hrazde.
Ocenení žiaci:
ZŠ s MŠ P. Demitru: Nikolas Poruban, Lukáš Centár, Samo Hrebík, Jaroslav Dzina, Matej Čelko,
Juraj Poruban, Adam Dorička, Kristián Šandor, David Čorbai, Daniel Jacko, Adrián Mutala
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ZŠ s MŠ C I 32: Marek Škarpa, Ondrej Slaninka, Filip Floriš, Dávid Čižnár, Denis Štefula

Národné športové centrum darovalo ZŠ s MŠ Pavla Demitru športové náradie
zap. 20.6.2018
„Demitrovci“ sú v posledných rokoch úspešní nielen ako športovci, ale aj ako organizátori
športových súťaží. Práve za túto činnosť ich odmenilo Národne športové centrum.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja ocenil školu ako najlepšiu v kraji pri organizovaní
športových podujatí a poslal jej ďakovný list. Národné športové centrum v Bratislave rovnako
ocenilo aktivity školy v tejto oblasti a darovalo jej športové náradie a náčinie v hodnote päť tisíc
eur. Okrem žineniek, lavičiek, švédskej debny či trampolíny, dostali žiaci aj štartovacie bloky,
prekážky, hrazdu na rebriny a ďalšie. Okrem lôpt, lán či švihadiel dostali aj siete, merač výšky
výskoku, časovú tabuľu, zvukové zariadenie, kompresor alebo stopky.

Storočnicu od založenia ČSR si pripomenuli aj Demitrovci

zap. 2.11.2018

Unikátne výročia si na ZŠ s MŠ Pavla Demitru pripomenuli vedomostnými súťažami či
športom. V Otrokoviciach zasadili spolu s miestnymi žiakmi Lipku priateľstva.
Štyridsať žiakov vycestovalo do Otrokovíc, časť
Trávniky. Tam si s miestnymi žiakmi zmerali sily
v športových súťažiach v rámci Memoriálu Jiřího
Ševčíka, bývalého učiteľa školy v Otrokoviciach.
PRÍHOVOR mala jeho manželka, rodená Slovenka,
čo trefne symbolizovalo blízkosť oboch národov.
Ďalšia, tentoraz vedomostná súťaž, prebehla už
v Dubnici, žiaci druhého stupňa v nej zábavnou
formou získavali informácie o ČSR. Na siedmych
stanoviskách v školskej knižnici riešili úlohy,
zamerané na dejiny Československa.

Stretnutie o význame odborného a duálneho vzdelávania

6.11.2018

6. novembra bolo v kine Lastovička na programe pracovné stretnutie, zamerané na význam
odborného a duálneho vzdelávania v regióne. Realizátorom podujatia bola dubnická SOŠ.
Podujatia sa zúčastnil aj župan Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý je zároveň prvým
slovenským ambasádorom pre odborné vzdelávanie. Okrem neho boli prítomní aj zástupcovia
Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu TSK, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
v Bratislave, Trenčianskej regionálnej komory, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne,
predstavitelia firiem, primátori miesta a starostovia obcí, riaditelia základných škôl a vedenie SOŠ
v Dubnici nad Váhom.
Témou prednášok bol aktuálny stav odborného a duálneho vzdelávanie a jeho ďalší rozvoj.
Súčasťou programu bolo aj premietanie filmu, ktorý natočili žiaci dubnickej SOŠ na odbornom
výcviku. Stretnutie uzatvorila neformálne diskusia.
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Gymnazistky so striebrom v rámci unikátneho projektu

8.11.2018

Prví strieborní absolventi Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu z dubnického
gymnázia sa 8. novembra zúčastnili národnej ceremónie v Bratislave, kde prebrali svoje
ocenenia.
Pätica gymnazistiek prevzala ocenenia z rúk Matej Tótha a Andrewa Gartha, britského
veľvyslanca na Slovensku. Jedinečný projekt priniesol príbehy mladých ľudí, ktorí svojou
aktívnou účasťou vo verejnom živote ukázali ambíciu meniť krajinu k lepšiemu. Andrea Jancová
sa aj popri svojich tréningoch venovala mladším deťom v atletickom klube, Ema Cyprianová učila
základy dánskeho jazyka kamarátov, Katarína Husárová navštevovala hospitalizované deti vo
Fakultnej nemocnici v Trnave, Tatiana Mináriková sa napriek zdravotným obmedzeniam
odhodlala po polročnom tréningu na vysokohorský výstup a Nina Klačková sa prepracovala na
svoj prvý oficiálny zápas v thajskom boxe.
Záujem o projekt a získanie ocenenia je veľký, na gymnáziu začalo plniť bronzovú úroveň 49
študentov, 8 ich pokračuje na striebornej úrovni. Zdroj: gymdb.sk

Ocenenia pre študentov stredných škôl

19.11.2018

17. november je dňom študentstva a mesto pri tejto príležitosti každoročne ocení
stredoškolákov, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy. Slávnostné predanie cien sa uskutočnilo
19. novembra v sobášnej sieni mestského úradu.
Cena bola udelená celkovo deviatim študentom z troch dubnických stredných škôl – SOŠ, SPŠ
a Gymnázium Dubnica nad Váhom.
Stredná odborná škola:
Dominik Žáček (výborné študijné výsledky, tvorba školského časopisu, výstavy)
František Uríček (výborné študijné výsledky, reprezentácia školy na súťaži ZENIT
a Medzinárodnej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ)
Juraj Prachár (reprezentácia školy na súťažiach ZENIT a Medzinárodnej súťaži odborných
vedomostí a praktických zručností v odboroch obrábač kovo a mechanik nastavovač)
Stredná priemyselná škola:
Juraj Tvarožek (ZENIT - 1. miesto v celoštátnom kole, najlepší exponát na výstave Stredoškolák)
Ján Lysý (výborné študijné výsledky)
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Gymnázium Dubnica nad Váhom:
Martin Romaňák (1. miesto v krajskom kole matematickej olympiády, 2. miesto v krajskom kole
fyzikálnej olympiády)
Boris Pekárek (1. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku)
Paulína Liščáková (1. miesto v krajskom kole biologickej olympiády)
Matúš Litvín (1. miesto v krajskom kole biologickej olympiády, práca v kolégiu Zelenej školy)

Gymnazisti založili Klub neobjavených príbehov

zap. 28.11.2018

Zaujímavú novinku uviedli v novembri do života dubnickí gymnazisti. Klub NOPE, čo je
skratka pre Klub neobjavených príbehov, je nový literárny portál, na ktorom môžu autori
– amatéri zverejniť svoje diela.
Moderná webová stránka však ponúka viac možností. Okrem prečítania či zverejnenia príbehov
môže čitateľ konkrétne príbehy aj komentovať. Záujemca sa môže zapojiť aj do každomesačnej
súťaže na tému, ktorá je každý mesiac nová a iná. Prvá súťažná téma bude vyhlásená 30.
novembra. Klub bude organizovať pravidelné tvorivé stretnutia, na ktorých sa zároveň odovzdá
cena víťazovi.
Zaujímavý projekt má za cieľ poskytnúť priestor píšucim ľuďom, podať im prvú spätnú väzbu, je
možnosťou na porovnanie vlastných prác s inými, na rozvoj zručností, na zdokonaľovanie.
Úspechy študentov SPŠ v posledných rokoch
zap. 29.11.2018
Moderné vybavenie odborných učební umožňuje študentom dubnickej SPŠ účasť v rôznych
odborných súťažiach. Veľmi dobré výsledky dosahujú priemyslováci najmä v súťaži SOČ,
Zenit a aj v novej strojárskej olympiáde.
V poslednom období patrili k najúspešnejším reprezentantom školy Ladislav Šťastný, ktorý sa stal
víťazom celoslovenského kola súťaže ZENIT v elektronike, a Martin Šmihál, víťaz
celoslovenského kola SOČ v elektrotechnike.
Za úspešnú účasť študentov vo vedomostných súťažiach získala škola Putovný pohár predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja v školskom roku 2005-2006 aj 2006-2007.
Najúspešnejším študentom v histórii školy sa stal Peter Ondruška, ktorý v školskom roku 20072008 obsadil 2. miesto na svetovej olympiáde v informatike v Egypte a 3. miesto na európskej
olympiáde v informatike v Chorvátsku. Za tieto aj ďalšie úspešné umiestnenia získal Pamätný list
sv. Gorazda od ministra školstva, najvyššie vyznamenanie, aké môže študent získať.
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Študenti nezaostávajú ani v športových disciplínach, zúčastňujú sa súťaží v kolektívnych
i individuálnych športoch, niektorí sú dokonca reprezentantmi SR. Najznámejšou je zrejme
Natália Prekopová, bronzová medailistka na majstrovstvách sveta kadetiek v biatlone
v nemeckom Ruhpoldingu.
Svoju históriu má aj školský časopis, ktorý od školského roka 2004-2005 vychádza pod názvom
STEM (strojárstvo – technické a informačné služby – elektrotechnika – mechatronika). Časopis sa
snaží byť školský, spoločenský a hlavne prístupnejší pre širšiu verejnosť. Informuje o novinkách
na škole, úspechoch študentov, ale môžeme tam nájsť aj súťaže a niečo pre oddych a zábavu.
Školský časopis STEM sa pravidelne zúčastňuje celoslovenskej súťaže stredoškolských a
vysokoškolských časopisov „Štúrovo pero“. V minulom roku 2007 získal časopis Cenu
regrútačného strediska Banská Bystrica.

Začala sa stavba nového objektu škôlky na Centrum I

5.12.2018

K existujúcim budovám v areáli ZŠ s MŠ Centrum I pribudne nová stavba – priestor pre tri
triedy pre deti predškolského veku.
V materskej škole na sídlisku Centrum I sa momentálne nachádzajú dva pavilóny. Pavilón A je
tvorený dvomi poschodiami a dvomi samostatnými triedami. Pavilón B je prízemný, pôvodne
jednotriedový, no v dôsledku nedostatku voľných miest bol priečkou predelený na dve triedy,
pričom počet hygienických zariadení sa nezmenil. Materská škola nedisponuje samostatnou
spálňou pre deti, poobedňajší spánok prebieha v herniach na rozložených lehátkach.
Vzhľadom na priestorové a technické nedostatky materskej školy na C I podalo mesto ešte
v júli roku 2017 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku na projekt zameraný
na rozšírenie kapacít tejto škôlky. Žiadosť bola schválená, na prístavbu nového objektu škôlky
obdrží mesto z EÚ príspevok vo výške takmer 640 000 €. K existujúcim budovám pribudne nová
prístavba s troma triedami pre 70 detí, vrátane materiálno-technického zabezpečenia.
Stavba bola zhotoviteľom (Vodohospodárske stavby ekologický podnik a. s.) odovzdaná dňa
5.12.2018. Predpokladané ukončenie prác je december 2019.
Pozn.: V roku 2018 boli všetky žiadostí o umiestnenie detí od 3 rokov do predškolského zariadenia
schválené, v materských školách zriadeným Mestom Dubnica nad Váhom je momentálne
umiestnených viac ako 640 detí predškolského veku.
Srdce na dlani pomáha deťom
14.12.2018
Deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pomáhajú Mária Gulová a Alena Kubicová,
dve pani učiteľky zo ZŠ s MČ Centrum I. Pre tento účel založili s podporou vedenia školy
projekt Srdce na dlani.
„Takéto deti sa bežne vyskytujú v každej triede základnej školy, no mala som triedu, v ktorej bolo
takýchto detí päť, šesť,“ hovorí Mária Gulová. S pani učiteľkou Kubicovou, ktorá na škole zároveň
pracuje i ako sociálny pedagóg, každoročne vyberú a zapoja do tohto projektu celkom 25 detí zo
všetkých tried na škole. Nejde pritom o jednorazovú akciu, pedagogičky sa deťom venujú
opakovane už piaty rok.
„Financie na sprostredkovanie pomoci a zážitkov pre deti sa zbierajú na účet rady rodičov školy
vždy v prvých mesiacoch školského roka. Deťom a ich rodinám sa primárne snažíme zabezpečiť
i o niečo krajšie a radostnejšie Vianoce, no naša iniciatíva tým nekončí, v druhom polroku
pripravíme pre detičky vždy nejaký výlet. V rámci možností podporujeme ich rodiny po celý rok,
pomáhame napríklad s nákupom školských pomôcok, raz sme dokonca s pomocou sponzorov
pomohli kompletne zariadiť náhradné bývanie,“ vysvetľuje Alena Kubicová.
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Prvá pomoc prichádzala od rodičov detí zo zapojených tried. Väčšina súčasných sponzorov
pochádza práve z Dubnice nad Váhom, sú to jednotlivci i podnikateľské subjekty. Vďaka
mediálnej pozornosti sa k projektu pripojili i súkromné a štátne subjekty sídliace mimo nášho
mesta a pravidelný finančný obnos poskytuje na projekt aj priamo dubnické oddelenie školstva.
Projekt má veľmi dobré odozvy nielen medzi zúčastnenými stranami, ale i medzi širokou
verejnosťou, pomoc prichádza často od známych, priateľov i úplne neznámych ľudí, ktorých
stretávajú pani učiteľky spolu s deťmi na výletoch a pobytoch.
V tohtoročných školských vianočných balíčkoch si deti okrem hygienických potrieb, oblečenia,
knižky, spoločenskej hry či hračky našli vďaka veľkej pomoci i presne to, čo si pod stromčekom
priali. Slávnostné odovzdávanie darčekov sa odohrávalo 14.12. 2018 vo vestibule školy, darčeky
prišli deťom osobne odovzdať koordinátorky projektu a zástupcovia mesta Dubnica nad Váhom –
primátor mesta Mgr. Peter Wolf, vedúca oddelenia školstva Mgr. Berec-Majorošová a bývalý
zástupca primátora mesta František Mikolášek. Medzi odovzdávajúcimi nechýbali ani
najvýznamnejší podporovatelia projektu, jeden z nich odovzdal trom deťom i jeden špeciálny
darček – letenku k moru.

Náučný chodník na ZŠ s MŠ C I

zap. 20.12.2018

Základná škola Centrum I 32 sa od ostatných škôl líši náučným chodníkom. S realizáciou
pomohol samosprávny kraj, sponzor a rodičia. Pri prácach pomohli aj deti.
Pedagógovia vytvorili priestor, ktorý v sebe spojil vyučovanie viacerých predmetov a zároveň
ponúka žiakom pútavé zážitky v prírode.
„Chceli sme vzbudiť záujem žiakov o informácie, vzdelávať ich a viesť k zodpovednosti za životné
prostredie,“ povedala riaditeľka školy Jana Vargová. Náučný chodník vznikol v dvoch fázach.
Prvá časť chodníka poskytuje vedomosti z geografie a prírodopisu, druhá pridala technické prvky
ako fotovoltaická elektráreň, meteorologická stanica a slnečné hodiny.
Náučný chodník nesie meno Potulky veveričky Ryšky, sprievodcov robia sami žiaci. Zaškolení
siedmaci a ôsmaci sprevádzajú po jednotlivých stanovištiach mladších spolužiakov a
predovšetkým návštevy.
Témy náučného chodníka sú sústredené na ôsmich náučných tabuliach o vtákoch, bylinkách,
drevinách, ovocných stromoch, živočíchoch a prírodných krásach okolia.
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Typickým príkladom prepojenia predmetov v náučnom chodníku sú slnečné hodiny, okolo
ktorých trasa vedie. Spájajú v sebe vedomosti z histórie, astronómie, geografie, fyziky
a matematiky. Letná trieda má podobu lavíc pod altánkom, na ktorého streche sú namontované
fotovoltaické panely. Denný výkon elektrárne môžu deti sledovať na monitore vo vnútri. Rovnako
sú vďaka aplikácii na monitor prenášané aj údaje z meteorologickej stanice. Žiaci sa učia o počasí
a sledujú reálne údaje v reálnom čase.
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Kultúra
Výstava zo zbierky sympózia Ora Et Ars

23.1.2018

Dubnické múzeum v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom a Oddelením
kultúry Trenčín dňa 23. januára 2018 slávnostne otvorilo výstavu pod názvom Skalka
putujúca.
Diela pochádzajú zo zbierky medzinárodného literárno-maliarskeho sympózia Ora Et Ars.
Úvodného slovo na vernisáži patrilo Rudolfovi Dobiášovi, spisovateľovi z Dobrej, nominovanému
na Nobelovu cenu za literatúru, ktorý drží ochrannú ruku nad literárnou časťou sympózia.
Maliarsku časť zastrešuje Dubničan Jozef Vydrnák, ktorý spolu s Rudolfom Dobiášom stál pri
zrode tohto sympózia. Otvorenia výstavy sa zúčastnili aj viacerí autori diel. Výstavu si mohli
záujemcovia pozrieť v priestoroch Dubnického múzea do 1. apríla 2018.

Dubnické fašiangy

10.2.2018

Aj tento rok stavilo mesto na rovnaký formát tradičného podujatia. 10. februára zavítali do
DuTaF centra Dubničania, aby oslávili fašiangy. Oddelenie kultúry lákalo na ochutnávky,
zabíjačku a kultúrny program.
Podujatie sa tento rok dočkalo svojho 13. ročníka. V rámci kultúrneho programu sa predstavili
Moštenskí pajtáši, hudobná skupina Vega a FS Senior Vršatec. Návštevníci sa mohli zapojiť do
tradičných súťaží – dubnická pálenka, kapusta, uhorka, fašiangová klobása a fašiangová slanina.
Výsledky súťaží:
Dubnická pálenka: 1. miesto: Mäsiarstvo v Účku, 2. miesto: p. Rábek, 3. miesto: p. Porubský
Súdok zdravia: kapusta: 1. miesto: p. Nastišinová, 2. miesto: Mäsiarstvo v Účku, 3. miesto: p.
Pilát
Súdok zdravia: uhorka: 1. miesto: p. Tomaničková, 2. miesto: p. Lehotská, 3. miesto: p.
Nastišinová
Fašiangová klobása: 1. miesto: Mäsiarstvo Urbánek, 2. miesto: Mäsiarstvo v Účku, 3. miesto:
Mäsiarstvo Falco
Fašiangová slanina: 1. miesto: Mäsiarstvo Falco, 2. miesto: Mäsiarstvo Hôrka, 3. miesto:
Mäsiarstvo v Účku

Vršatčiari na ZOH v Pyeongchangu
14.2.2018
30

FS Vršatec reprezentuje naše mesto každý rok na rôznych podujatiach aj vo vzdialených
krajinách sveta. Ďalšou z ich nevšedných zastávok bol ďaleký Pyeongchang, metropola
Juhokórejskej republiky. 14. februára tam odleteli Vršatčiari na zimné olympijské hry.
„Náš let smeroval cez Dubaj do hlavného mesta Soul. Ubytovanie sme mali zabezpečené v centre
hlavného mesta, kde nás čakalo mrazivé počasie. Po dvojdňovej aklimatizácii sme zavítal do
dejiska hier, kde sme zvládli účinkovanie v extrémnych podmienkach pred pretekmi. Účinkovanie
bolo pre nás skúsenosťou a obohatením a navyše sme boli pri tom, keď naša biatlonistka Anastasia
Kuzminová zíkala zlatú olympijskú medailu. Okrem biatlonového centra sme navštívili i lyžiarske
stredisko Bokwand Snow Park a miesto halových súťaží ako hokejový, curlingový,
rýchlokorčuliarsky a iné kryté štadióny. Na záver nášho účinkovania sme navštívili Slovenský dom
v Gangneung,“ spomína vedúci súboru Jozef Martinka. Zájazd pomáhalo súboru vybavovať
Ministerstvo zahraničných vecí SR, zastupiteľský úrad v Soule.

Festival filmov s tematikou prírody a ekológie

15.2.2018

Vo veľkej sále dom kulúry si 15. februára mohla dubnická
verejnosť pozrieť sériu filmov a besied, zameraných na
ekológiu a životné prostredie.
Už v dopoludňajších hodinách prebiehala žiacka verzia festivalu
Ekotopfilm – Envirofilm, dejiskom akcie bolo Kino Lastovička.
Od 16.00 mali možnosť pozrieť si výber filmov diváci všetkých
vekových kategórií. Išlo o päť filmov, blok uviedla domáca
snímka Život v oblakoch v réžii slovenského ochranára Erika
Baláža. Súčasťou podujatia bola aj diskusia s Braňom Moňokom
s názvom Domácnosť bez odpadov.
Regionálna tour festivalu Ekotopfilm - Envirofilm je celoročný projekt a jeho cieľom je priniesť
do regiónov Slovenska najlepší výber filmov z aktuálneho ročníka. „Som nesmierne rád, že sa
nám aj v Dubnici nad Váhom darí z nášho festivalu budovať tradičné podujatie,“ hovorí Peter
Lím, generálny riaditeľ festivalu Ekotopfilm - Envirofilm a dodáva: „Naším cieľom je
prostredníctvom dokumentárnych filmov a sprievodných aktivít - diskusií na aktuálnu
problematiku, inšpirovať a vzdelávať verejnosť a mladých ľudí v témach udržateľnosti. Snažíme
sa meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu, ovplyvňovať životný štýl
Slovákov. Preto je pre nás dôležité prinášať do regiónov atraktívny program, ktorý má význam
a motivuje k zodpovednosti.“
Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm má takmer polstoročnú tradíciu.
Na území bývalého Československa sa po prvýkrát uskutočnil už v roku 1974 a v máji minulého
roku prebehol jeho 44. ročník. Na festival sa prihlásilo rekordných vyše 1 000 filmov z 30 krajín
sveta, z ktorých komisia vybrala do súťaže pre týždňový program festivalu 115 filmov z celého
sveta.
Dubnické publikum tak mohlo uvedomiť, ako málo pomáhame životnému prostrediu, ako moc
plytváme potravinami a znečisťujeme planétu. Cieľom podujatia bolo vyvolať v divákovi pocit
zodpovednosti a prinútiť ho premýšľať. Stručnú prezentáciu mala v rámci podujatia aj vedúca
odboru životného prostredia v našom meste Janka Beniaková. Poukazovala práve na odpadové
hospodárenie v Dubnici nad Váhom.

Andrea Gregušová rozprávala čitateľom o povolaní autora

16.2.2018
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16. februára sa takmer sto detí z dubnických základných škôl stretlo v priestoroch Kina
Lastovička s Andreou Gregušovou, autorkou pre deti a mládež. Témou bolo povolanie
spisovateľa a autorkine knihy.
Besedu pripravila mestská knižnica v rámci podpory čítania v našom meste. Deti zo škôl mali
požičané knihy od pani Gregušovej, ktoré si s pani učiteľkami prečítali. Potom si pripravili otázky,
ktoré mohli položiť priamo autorke.
Andrea Gregušová je autorkou viacerých kníh pre deti (Červík Ervín, Operácia orech a iné
dedkoviny, Marína a povaľači...) a knihy pre mládež Nina. Žije na lazoch v obci Horné Orešany.
V Dubnici dokázala, že dobrou rozprávačkou je nielen na papieri. Deti zaujali najmä príbehmi zo
svojho života, ktoré sa stali aj základom jej kníh. Podujatie bolo príjemným spestrením hodín
literatúry pre žiakov. Opäť sa ukázalo, že rekonštrukcia niekdajšej bábkovej sály bola dobrým
rozhodnutím a že dnešné Kino Lastovička je dobre využiteľným kultúrnym priestorom.

Falgrapp si odniesli cenu za album roka na „rádiohlavách“

15.3.2018

Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 15. marca v bratislavskej Aegon aréne Národného
tenisového centra. Každoročné udeľovanie cien pre najlepších domácich interpretov
v uplynulom roku organizuje Radio_FM verejnoprávnej RTVS.
V jubilejnom desiatom ročníku oceňovania rozhodli
poslucháči formou hlasovania do 25. februára
o víťazoch v štyroch žánrových kategóriách,
v ďalších ôsmich kategóriách rozhodla odborná
porota. Cenu za najlepší album si odnieslo zoskupenie
Fallgrapp. Ide o hudobníkov, združených okolo
Dubničana Juraja Líšku.
Ocenený album V hmle vyšiel v marci 2017.
Nepriamo nadväzuje na debut Rieka, ale v zásade je
odlišný. Novinkou je, že na albume neznejú len
ženské, ale aj mužské vokály.
Okrem hlavnej speváčky projektu Nory Ibsenovej a Benetina sa v jednotlivých piesňach
predstavia ja Vec, Samuel Hošek a mladý spevácky objav Nina Kohoutová. Hosťami na albume
sú aj basgitarista Luky Kakao a dánska violončelistka Ana-Tole. Na tvorbe textov sa okrem
samotných interpretov podieľali aj Dagmar Mišíková či poetka Mirka Ábelová. Foto: interez.sk
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Ruzká klazika – recesia a zábava

27.3.2018

27. marca sme pre milovníkov písaného slova pripravili čítačku z kniha Daniela Majlinga
Ruzká klazika. Okrem sprostredkovania literárneho zážitku a istej dávky recesie išlo aj o to
ukázať, že literatúra dokáže byť bezprostredná a inteligentne vtipná.
Daniel Majling je známy skôr z divadelného prostredia, momentálne zastáva pozíciu dramaturga
Činohry SND. Ruzká klazika je po absurdnom komikse Rudo jeho druhou knižnou publikáciou.
Potešilo nás, keď sa k nám počas prípravy čítačky dostala správa, že práve Ruzká klazika sa dostala
medzi desiatku nominácií na tohtoročnú Anasoft litera. Kritici ju označil za odvážnu, drzú
a zábavnú, za knihu, ktorá prináša svieži závan na slovenskú literárnu scénu.
Kniha taká naozaj je, o čo sa presvedčili
aj návštevníci čítania. V podaní Marty
Vojtášovej si vypočuli tri veselo-smutné
poviedky z ruského prostredia. Medzi
jednotlivými
poviedkami
mali
poslucháči možnosť pozhovárať sa,
vypočuť si ruské piesne na klasickom
gramofóne, alebo stráviť čas pri čiernom
čaji a inom občerstvení.
Celé podujatie dostalo príjemný
neformálny šat, viacerí zúčastnení ostali
v knižnici podiskutovať aj po skončení
čítania.
Marta Vojtášová pri čítaní poviedok Daniela Majlinga.

Vítanie jari na Námestí Matice slovenskej

28.3.2018

V Dubnici nad Váhom pokračovalo vítanie jari aj v stredu 28. marca podujatím
s priliehavým názvom Šibi ryby.
Mesto v spolupráci s centrom voľného času,
základnou
umeleckou
školou
a
mestskou organizáciou DUMAT, m. p. o.,
pripravilo pre deti akciu pod názvom Šibi
ryby, na ktorej sa zúčastnili deti dubnických
materských a základných škôl, ale i množstvo
rodičov. Na Námestí Matice slovenskej
otvoril podujatie primátor mesta Jozef
Gašparík, po ktorom nasledovali vystúpenia
detí, hry, tanec a súťaže. V závere sa všetci
presunuli k potoku Dubnička, aby spoločne
upálením Moreny otvorili jarnú sezónu.

Kniha domov – nová služba knižnice
zap. 1.4.2018
Mestská knižnica ponúka od marca novú službu s názvom Kniha domov. Je určená
čitateľom, ktorým zdravotný stav nedovoľuje prísť si vypožičať knihy osobne. Na základe
telefonátu potom požadované tituly doručia čitateľovi priamo domov pracovníci knižnice.
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Napätie, temno a strach

12.4.2018

Zatiahnuté okná, temné videá a tajomné až strašidelné texty v podaní dubnických hercov.
Tak v skratke vyzeralo čítanie s titulom Napätie, temno a strach, ktoré knižnica pre svojich
čitateľov aj nečitateľov pripravila 12. apríla.
Kvôli pestrosti pozvali organizátori až troch recitátorov, každá časť podujatia mala teda osobitý
charakter a líšila sa od ostatných. Podujatie zároveň spojilo čítané slovo a audiovizuálne diela,
teda videá, natáčané na motívy recitovaných textov. Celý program zostavili už tradične dubnickí
knihovníci.
Úvod patril živelnému prednesu básní Polednice a Vodník od Karla Jaromíra Erbena v podaní Evy
Kebískovej. Nasledoval úryvok z knihy Trhlina od Jozefa Kariku, do temných videosekvencií
z oblasti Tríbeča vstúpil pokojným a atmosféru podtrhujúcim hlasom Peter Domáň. Čítanie
uzavrela tvorba slovenského autora Ivana Kučeru, ktorý sa špecializuje na žáner trileru a hororu.
Jeho poviedky priblížila publiku Mária Kalmárová.

Známa psychologička hovorila o závislostiach detí

19.4.2018

19. apríla pripravila mestská knižnica prednášku na veľmi aktuálnu tému. Snáď každý rodič
si určite všimne, že jeho potomkovia trávia čas inak, ako ho kedysi trávil on sám. Sú alebo
nie sú technológie pre deti vhodné, kedy už hovoríme o závislosti a ako nájsť zdravú mieru?
Odpovede priniesla prednáška s názvom Naše deti online.
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V Kine
Lastovička
privítali
organizátori
známu
psychologičku Mgr. Máriu Tóthovú Šimčákovú, ktorá sa práci
s deťmi venuje už 24 rokov, pričom viac ako 14 rokov
pôsobila vo funkcii školskej psychologičky na základnej škole
a gymnáziu. Je členkou rady pre reklamu ako odborníčka na
problematiku reklamy so zameraním na deti. Zároveň pôsobí
ako odborná garantka projektu detinanete a vydala tri knižné
publikácie.
Obecenstvu v Lastovičke predstavila svoju prácu a priniesla
zaujímavé témy z oblasti výchovy. Na štatistických
porovnania ukázala, že k technológiám sa dnes deti dostávajú
už vo veku škôlkarov a že osveta v tejto oblasti je absolútne
kľúčová. Prednáška bola určená najmä pre pedagógov
a všetkých rodičov.

Výstava Bábky, ktoré liečia dušu

18.4.2018

Od 18.4. do 27.5. si môžu návštevníci Dubnického múzea pozrieť zaujímavú výstavu
s názvom Bábky, ktoré liečia dušu.
Autorkou výstavy je Zuzana Almáši Koreňová,
ktorá vytvára bábky podľa charakteru
konkrétnych ľudí. Každú z nich šije priamo pre
určitú osobu, takpovediac na mieru.
„Ja som autorkou projektu Bábky, ktoré liečia
dušu. Sú to šité bábky, ktoré slúžia ako
talizman, vyrábam ich na mieru a majú silu v
ľuďoch naštartovať pozitívne zmeny. Sú ako
spriaznené duše alebo niekto, kto do nich
nahliada a pomáha zodpovedať vlastné otázky
a tým pádom hľadať riešenia. Bábky majú
schválne veľké ušká a okuliare cez ktoré vidia
do duše, aj keď im nepoviete nič. Počujú a vidia
myšlienky, a preto sú ľudia k sebe samým viac
úprimní,“ povedala k svojej výstave autorka.

Pálenie Ďura „nad tehelňu“

20.4.2018

20. apríla počasie prialo, a tak Dubničania mohli páliť Ďura v už tradičných priestoroch
„nad tehelňu“. Program bol vystavaný pre deti aj dospelých.
Deti si mohli zasúťažiť, upliesť venčeky, pozreli si ukážky trúbenia na rohoch, plieskalo sa bičom.
Najväčšou detskou atrakciou bolo aj tak opekanie na pripravenom ohnisku. Oddelenie kultúry
zabezpečilo pre zúčastnených špekáčiky.
O hlavných kultúrny program sa postarali Trombitáši z Javorníka, Prvosienka, Dievky a world
music skupina Spod Budína, ktorá publiku bavila ľudovými piesňami vo vlastnej úprave.
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Podujatie pod holým nebom malo veľmi dobrú atmosféru, ktorú dokresľovali plamene vatry. Tú
zapálil viceprimátor mesta František Mikolášek. (Foto: Róbert Zvonár)

Oslavy oslobodenia

27.4.2018

Oslavy oslobodenia mesta sa niesli v tradičnom duchu. Väčšia časť programu sa 27. apríla
odohrávala na Námestí Alexandra Dubčeka.
Priamo na námestí najskôr FS Mladosť ozdobil májku, nasledovalo vystúpenie DH Opatovanka.
Po ňom prišiel rad na samotné kladenie vencov k pamätníku oslobodenia. Po slávnostnom akte
opäť zahrala Opatovanka, vyvrcholením celého podujatia bol ohňostroj.
Zaujímavým a obľúbeným programom je lampiónový sprievod. Na ihrisku medzi gymnáziom
s SPŠ predviedli účastníkom svoje umenie dubnickí raketomodelári .
Oslavy neobišli ani Prejtu, kde stavali máj už o dve a pol hodiny skôr ako v Dubnici.

Hravo a tvorivo – nové aktivity pre deti v knižnici

zap. 12.4.2018

Pracovníci mestskej knižnice prišli s novými pravidelnými aktivitami pre deti, navštevujúce
knižnicu. V stredu si deti môžu zahrať spoločenské hry, každý druhý štvrtok sa môžu
zúčastniť tvorivých dielní či iných kreatívnych programov. Projekt sa volá Hravo a tvorivo.
Pracovníci knižnice sa snažia prilákať nových čitateľov aj pomocou netypických aktivít. Už
v závere minulého roka nakúpili prvý balíček stolových hier pre deti rôznych vekových skupín.
Zahrať si ich môžu hocikedy, oficiálne však v stredu, kedy im určený pracovník vysvetlí pravidlá
a uvedie ich do konkrétnej hry.
Druhá časť projektu Hravo a tvorivo ponúkne deťom možnosť tvorivého vyžitia sa pri výrobe
rozmanitých vecí z papiera a iných materiálov. Aktivita bude spojená aj s čítaním a knihami,
časom sa možno rozšíri aj o detské prednášky a iné činnosti.

Prezentácia knihy Moniky Schwandtnerovej

9.5.2018

9. mája sa v priestoroch kaštieľa zišla široká verejnosť na prezentáciu knihy, ktorej
autorkou je súčasná riaditeľka Dubnického múzea.
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Monika Gurínová – Schwandtnerová sa téme
začala venovať už na škole. Kniha s názvom
Život a sociálno-charitatívna činnosť svätej
Alžbety Uhorskej bola verejné uvedená formou
prezentácie. Predstavenia diela sa zúčastnilo
niekoľko desiatok ľudí. Spomínanú publikáciu je
možné zakúpiť v Dubnickom múzeu za 16 €.

Módna prehliadka SUŠ Trenčín a Spolku Izabella

3.6.2018

Spolok Izabella vznikol na podnet arcikňažnej Izabelly habsburgskej v roku 1895 na
základoch vtedajšej výšivkárskej školy v Cíferi. Postupom času vznikla výšivkárska škola aj
v Dubnici. Tento rok uplynulo sto rokov od jej zániku, jubileum si Dubnické múzeum
pripomenulo výšivkárskymi kurzami. Tie prebehli v apríli a máji.
Šikovné výšivkárky z mesta či okolia sa zdokonaľovali v umení našich predkov. Súčasťou
projektu bola aj spolupráca so Strednou umeleckou školou v Trenčín, ktorej študenti vytvorili
modely, taktiež inšpirované Spolkom Izabella a dubnickou výšivkou. Všetky spomínané modely
boli predstavené počas verejnej módnej prehliadky, ktorá bola súčasťou osláv pri príležitosti 825.
výročia prvej písomnej zmienky mesta Dubnica nad Váhom. Prehliadka sa uskutočnila 3. júna
v rámci program v Parku J. B. Magina. Foto: R. Zvonár

Detská výtvarná Dubnica

8.6.2018

V roku 2018 sa vo výstavnej sieni domu kultúry znova usídlila prehliada výtvarnej tvorby
detí z okresu Ilava. Vernisáž sa uskutočnila v piatok 8. júna.
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V rámci vernisáže vystúpili žiaci hudobného
a literárno-dramatického odboru ZUŠ. Súťažná časť
zahŕňala rozmanitosť výtvarných techník a tém.
Odborná komisia vybrala deväť žiackych prác, ktoré
boli ocenené. Udeľovala sa aj Cena primátora mesta
a Cena ZRŠ.
Plošné aj priestorové výtvarné práce ZUŠ Dubnica
nad Váhom, ZUŠ Štefana Baláža Nová Dubnica, ZUŠ
Ilava zaujali oko diváka. Tento raz tvorivosť žiakov
presiahla kapacitu výstavnej siene, a tak záplava
farieb expandovala až na chodbu DK. Návštevníci
ocenili, ako chodba ožila farebnými žiackymi prácami
SZUŠ Nová Dubnica a ZŠ s MŠ CI Dubnica nad Váhom.

Mestská knižnica zveľadí záhradu vďaka Zeleným očiam

zap. 16.6.2018

Bezprostredne vedľa mestskej knižnice leží záhrada, ktorá sa v posledných rokoch veľmi
nevyužívala. Pracovníci knižnice by to chceli zmeniť a zriadiť v nej letnú čitáreň.
K dosiahnutiu tohto cieľa má pomôcť grant Zelené oči od Trenčianskeho samosprávneho
kraja. Dubnická knižnica z neho získala 1859,36 € na obnovu výsadby.
Aby bola záhrada dôstojným priestorom, je potrebná predovšetkým výsadba nových kríkov
a kvetín. Pribudnú najmä levanduľa, ibištek a okrasné dreviny.
Primárnou funkciou záhrady bude možnosť čítania si novín, časopisov a kníh v príjemnom
prostredí plnom zelene. Nebude to však jej jediná funkcia, okrem toho bude slúžiť ako miesto
realizácie environmentálnych aktivít pre deti, mládež aj dospelých. Priestor budú môcť využívať
aj členovia Centra neziskových organizácií, ktoré sídli v rovnakej budove ako knižnica.
Projekt má za cieľ spájať ľudí do komunity nielen pri využívaní záhrady, ale aj pri jej zveľaďovaní.
Pri čistení budúcich záhonov a príprave výsadby pomohli dobrovoľníci z radov obyvateľov mesta.
Ich úlohou bolo najmä odstránenie starých a suchých rastlín a kríkov. Všetko je momentálne
nachystané na budúcu výsadbu.
Veríme, že úprava záhrady, ako aj jej následné využívanie, upevní vzťahy medzi ľuďmi
združenými okolo mestskej knižnice a že si uprostred zelene nájdu svoje miesto na oddych či
vzdelávanie sa naši čitatelia, ale aj členovia CNO.

Knižnica otvára letnú čitáreň

zap. 16.6.2018

Kniha môže byť ešte väčším zážitkom, keď sa číta v príjemnom prostredí. Aj preto pre
čitateľov chystajú dubnickí knihovníci na leto 2018 novinku v podobe letnej čitárne. Pri jej
príprave im pomáhali aj dobrovoľníci z radov čitateľov a občanov mesta.
Čitáreň sa bude nachádzať pod strieškou bezprostredne pred vchodom do mestskej knižnice
a v priľahlej záhrade. Na posedenie pri knihe či časopise budú slúžiť nové lavičky a záhradný
nábytok.
Okrem zelene, na ktorej kultivácii pracujeme, sú v záhrade aj iné prvky – lavičky a altánok. Aj oni
dokresľujú celkovú tvár miesta. Práve lavičky boli už dlhší čas kritickým bodom, práchniveli
a nedali sa používať. V spolupráci s mestom Dubnica nad Váhom, ktoré zakúpilo materiál (dosky,
náterové hmoty...) a za výraznej pomoci dobrovoľníkov (čitatelia, členovia Centra neziskových
organizácií, študenti) sa nám podarilo odstrániť staré drevo a pripraviť dosky nové. Drobnými
úpravami prejde aj altánok, ploty a zábradlia dostanú v čoskoro nové farby. V najbližších dňoch
pre vás zakúpime aj záhradný nábytok, ktorý dotvorí kolorit novej letnej čitárne.
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„Chceli sme pripraviť pekné miesto pre čitateľov aj nečitateľov v našom meste a ponúknuť im
alternatívny priestor pre trávenie príjemných chvíľ. V záhrade si budete môcť prečítať napríklad
aj časopisy a knihy z našej ponuky.
Všetkých vás k nám pozývame,“ hovorí na
margo čitárne vedúca knižnice Beáta
Nemcová.
Upravená záhrada bude slúžiť aj ako
priestor na kultúrne podujatia. Niekoľko si
ich budete môcť Dubničania vychutnať už
v letných mesiacoch roku 2018. Začíname
v piatok 13.7. o 19.00 literárno-hudobným
pásmom, v ktorom so svojím hudobným
programom vystúpia Anna Porubanová
a Filip Siekel.

Výstava predstavila osobu a dielo E. N. Kozicsa

zap. 3.6.2018

3.6. prebehla vernisáž výstavy, venovanej práci a životu významného fotografa
a dubnického rodáka Eduarda Nepomuka Kozicsa.
Záujemcovia môžu výstavu vidieť až do konca mesiaca júl. Okrem
informačný tabúľ obsahuje výstava aj Koziscove fotografie, ale aj
historický fotoaparát. Exponáty pochádzajú zo zbierok Dubnického
múzea, Múzea mesta Bratislavy, SNM – Historického múzea.
Kozics bol prvým skutočne profesionálnym prešporským fotografom
a vo svojom storočí aj nesporne najvýznamnejším. Narodil sa
21.5.1929 v Dubnici. Ako chlapec sa venoval výtvarnému umeniu,
kreslil najmä portréty. K fotografovaniu sa dostal náhodou, keď sa
v Prešporku stretol s daguerotypistom Jánom Bubeníkom z Prahy.
Nasledovala stáž a neustále s zdokonaľovanie, na konci ktorého bolo
zriadenie si ateliéru podľa najnovších francúzskych a anglických
zlepšení. Bol veľkým novátorom, už v roku 1852 dokázal vytvoriť
portréty v životnej veľkosti. Od roku 1963 fotografoval i krajinu, jeho
snímky pamätihodností v Bratislave a v okolí patria medzi prvé krajinárske a vedutové fotografie
u nás. Osvojili sa a zdokonalil techniky prenášania fotografického obrazu na najrozličnejšie
materiály: porcelán, email, sklo, slonovinu, plátno, kožu, dokonca aj na omietku.
Neskôr začala experimentovať aj s farebnou fotografiou. Vyvinul vlastný spôsob, takzvanú
chromofotografiu. Patent na ňu mu však úrady udelili až v roku 1878, štyri roky po jeho smrti.
Je pochovaný na Ondrejskom cintoríne v Bratislave.

Mladosť na medzinárodnom folklórnom festivale v Macedónsku

7.7.2018

Počas prvého júlového týždňa (4. – 7.7.) sa FS Mladosť zúčastnil medzinárodného
folklórneho festivalu v meste Veles.
Členovia súboru boli ubytovaní na miestnom internáte. Prvý festivalový deň začínal
dvojhodinovým sprievodom mestom, v ktorom sa predstavili súbory zo Srbska, Mexika, Litvy či
domáceho Macedónska. Počas druhého festivalového dňa vystúpil dubnický súbor až večer, takže
prakticky celý deň mohli folkloristi stráviť prehliadkou mesta. Večer vystupovala iba dievčenská
časť súboru s tancom „Metlovým“.
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Počas tretieho festivalového dňa navštívili členovia Mladosti hlavne mesto Macedónska Skopje,
na večernom programe sa prezentovali tancom „Pri Váhu“. Na galaprograme v záverečný deň
festivalu predviedli mladí Dubničania publiku tanec „Či z hora, či z dola“ z Terchovej.

Literárno-hudobný večer v záhrade spojil generácie

13.7.2018

V piatok 13. júla večer bolo pred knižnicou neobvykle rušno. Pomyselné pódium patrilo
dubnickým umelcom, prednesu poézie a populárnej hudbe. „Málokedy sa nám podarí na
literatúru prilákať tak veľa ľudí,“ povedala na margo literárno-hudobného večera vo
vynovenej záhrade vedúca mestskej knižnice Beáta Nemcová.
Posledné podujatie v záhrade pred knižnicou sa uskutočnilo tak dávno, že si to už terajší knihovníci
ani nemôžu pamätať. Priestor však prešiel obnovou a ukázal, že jeho potenciál pre usporiadanie

komornejších kultúrnych programov je prinajmenšom zaujímavý. Literárno-hudobný večer mal
byť neoficiálnym znovuotvorením záhrady a aj akýmsi „testom“ jej možností. Dopadol na
výbornú.
Mimoriadne neobvykle pôsobilo vekové zloženie publika. „Nie často sa nám podarí pripraviť
podujatie, o ktoré prejavia záujem zároveň tínejdžeri aj seniori,“ doplnila vedúca knižnice.
Receptom na úspech bolo dobré načasovanie, atraktívne a nové prostredie, a najmä výber
recitátorov a hudobníkov. Práve samotní účinkujúci sa stali jedným z veľkých kladov akcie.
Možnosť prezentovať sa dostali Dubničania a ukázali, že aj z vlastných zdrojov sa dá spraviť
zaujímavý a kvalitný program. Mladších lákali najmä populárne piesne v podaní speváčky Anny
Porubanovej a gitaristu Filipa Siekla, poéziu recitovali členky Dubnického divadla Marta
Vojtášová a Jarka Balogová. Publikum si okrem iných vypočulo básne klasika Miroslava Válka,
rebela Jozefa Urbana či raperov z Modrých hôr. Poézii predchádzalo úvodné slovo,
dokumentujúce aktuálne dianie okolo osôb recitovaných autorov. Všetky tri zložky spolu vytvorili
vyvážený celok.
Bolo zrejmé, že návštevníci sa v záhrade cítia príjemne. Po programe za hneď nerozchádzali, ostali
a zhovárali sa. Organizátori pre nich pripravili aj malé pohostenie.

Druhý ročník Ilešháziovských panských hodov

11.8.2018

Druhý ročník Ilešháziovských panských hodov začal slávnostným sprievodom mestom.
Program bol rozdelené do dvoch priestranstiev, časť sa odohrávala na nádvorí kaštieľa,
zvyšok v priestoroch mestského parku.
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V parku predvádzali svoje umenie napríklad Vinedi – lukostrelci jeho veličenstva, možnosť
vyskúšať si streľbu z luku využili aj návštevníci. Úspech zožal aj Gaston de Camargue s jeho
priateľmi Normanmi, ktorí predviedli divákom rytiersky turnaj. Členovia Zlínskej šermířskej
společnosti ukázali, aké triky v minulosti používali šermiari na oklamanie svojich protivníkov.
Galaprogram druhého ročníka podujatia patril sokoliarom Falconarii a divadlu Kapor na scéne
s ich humorným podaním scénky Robin Hood. Skupina Virfortis zase predviedla divadelnošermiarsku scénku Manuscript, skupina Wagus zaujala ukážkou stredovekého a renesančného
tanca. Predstavila sa aj skupina Cassanova, ktorá spravila rozruch paľbou v scénke Janičiari.
Zlatým klincom programu bola opäť ohňová show v podaní Dreamdancers z Bratislavy.
Atrakciami, ktoré sprevádzali návštevníkov celým dňom, bol jarmok a dobová kuchyňa.

Sídliskové hry za traťou

18.8.2018

Na sídlisku za traťou sa uskutočnil druhý ročník Sídliskových hier. Organizátormi boli
Záhradkárske centrum u Lukáčov, mesto Dubnica nad Váhom a Pohostinstvo Váh.
Program priniesol najmä viacero súťaží. Hľadal sa najlepší koláč, hádzalo sa koľajnicou o titul
majstra sídliska, súťažilo sa v jedení utopencova v pití piva. Čas na podujatí pomohli spríjemniť
svojím vystúpením aj kynológovia. Pre deti boli pripravené zábavné a športové hry či maľovanie
na tvár. Súčasťou podujatia bola aj tombola, živá hudba, DJ, varenie guláša a mnohé iné aktivity.

Jubilejný 25. ročník DFF

zap. 26.8.2018

Tradičnou súčasťou leta v našom meste je aj Dubnický folklórny festival, ktorý tento rok
napísal svoju 25. kapitolu.
Festival začal už v pondelok 20. augusta festivalovým kinom – premietaním prvej časti filmu
Jánošík na nádvorí kaštieľa, v utorok bolo na programe jeho pokračovanie. V stredu si mohli
diváci v Kine Lastovička pozrieť program Kontra - pásmo troch dokumentárnych filmov
o vybraných javoch ľudovej kultúry.
Vo štvrtok 23. augusta prebehlo slávnostné mestské zastupiteľstvo, večer vo veľkej sále domu
kultúry videli diváci program Kráčali pod nami. Hudobno-tanečné dielo Podduklianskeho
umeleckého ľudového súboru bolo venované baníctvu na Dolnom Spiši.
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Od piatka už prešiel festival to tradičného rytmu s trhmi a vystúpeniami v kaštieli, na DuTaFe
a pred ABC. Dubničania si mohli okrem domácich súborov pozrieť napríklad FS Javorina (ČR),
FS Ruthenia, FS Kopaničiar, FSK Škvarkare, FS Molodosť a spevácka skupina DIVO (Jaroslavľ),
Zedovanie (Zawadzkie), FS Rozsutec a iné. V sobotu na DuTaFe zase prebehol program
Paradzina, zostavený z vynikajúcich tanečných a speváckych interpretov zo známej folklórnej
súťaže Zem spieva.

Milan Kališ predstavil svoje knihy na domácej pôde

6.9.2018

6. septembra besedoval v knižnici dubnický autor Milan Kališ. Hovoril nielen o svojej
tvorbe, ale aj o vlastnom zaujímavom a neľahkom živote.
Milan sa narodil 22. augusta 1979 v Ilave. Navštevoval základnú školu v našom meste, neskôr
maturoval na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne. V roku 2005 ukončil magisterské štúdium
enviromentalistiky na UK v Bratislave, o šesť rokov neskôr obhájil dizertačnú prácu v študijnom
programe environmentálna geochémia na Univerzite Komenského v Bratislave. Doteraz mu vyšli
štyri knihy – básnická zbierka Črepy 20. storočia, len v USA vydaný román The Stars We
Wrecked, zbierka kratších prozaických útvarov s názvom Rozdrásané duše a jeho ešte stále
najnovší román Kúpil som si bordel. V októbri mu vyjde nový titul Odvrátená strana všetkého.
V knižnici sa predstavil v úlohe pokorného človeka, dobrého rečníka, milovníka literatúry, ale aj
v úlohe speváka. Je momentálne najplodnejším dubnickým autorom v rámci beletrie, pod
vydavateľstvom Marenčin PT mu vyšli dve knihy, v októbri príde tretia s názvom Odvrátená
strana všetkého. Ako Milan sám priznal, jeho diela nepatria do hlavného prúdu, a tak aj dopyt po
nich nie je nijak výrazný. Vyzdvihol však prístup vydavateľstva, ktoré popri tituloch so
zárobkovým potenciálom opätovne ponúka svetu knihy zaujímavé, inovatívne a literárne kvalitné.
Milanov román či poviedky patria práve do druhej skupiny – nájdu si svojich fanúšikov, no nikdy
nezapadnú do vkusu väčšinového čitateľa.
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Najviac diskutovanou témou besedy sa stala kniha Rozdrásané duše, dôvodom je fakt, že ide
o dielo autobiografické. Autor sa v ňom odhaľuje a verne zobrazuje udalosti svojho života, šťastie,
lásky, sex, drogy a alkohol, psychiatrické liečenie.

Dubnická výšivka na veľtrhu Trenčín Mesto módy

15.9.2018

Dubnické múzeum sa tento rok zúčastnilo
medzinárodného veľtrhu Trenčín Mesto Módy
2018 (14. -15.9.), kde prezentovalo krásu
dubnickej výšivky v podobe modelov od módnej
návrhárky Veroniky Kostkovej s výšivkami od
šikovných výšivkárok z kurzov Dubnického
múzea.
Na veľtrhu sa spolu s modelmi Veroniky Kostkovej
objavila aj kolekcia Devanka od umeleckej
šperkárky VizuArt - Zuzana Zliechovcová a kolekcia
Gatra - zabudnutý poklad od umeleckej šperkárky
Katarína Žiak Yewellery.
Veronika Kostková vyštudovala odbor modelárstvo a návrhárstvo odevov na Strednej
priemyselnej škole odevnej (dnes Stredná umelecká škola) a odevný dizajn na Vysokej škole
výtvarných umení Bratislave. Je držiteľkou niekoľkých medzinárodných aj domácich ocenení.
Svoju tvorbu pravidelne prezentuje na prestížnych módnych podujatiach, jej kolekcie sa objavujú
aj na stránkach módnych magazínov . Žije a pôsobí v Trenčíne, kde sa venuje prevažne tvorbe
svadobných šiat. Na módnej prehliadke „Po stopách Izabelly“ prezentovala novú kolekciu
s prvkami dubnickej výšivky.
Jednotlivé výšivky a čipky realizovali účastníčky kurzov: Mária Backová technikou gatra, Anna
Földešiová technikou petičela, Daniela Olekšaková – ažúra, Zdenka Bieliková – paličkovanie,
Anna Florianová – paličkovanie, Anna Podoláková – riasenie a Vlasta Červecká – vyšívanie
krivou ihlou.

Prejťanský guláš 2018

15.9.2018

Štvrtý raz sa v Prejte stretli družstvá, ktoré súperili vo varení gulášu na podujatí s názvom
Prejťanský guláš. Aktuálny ročník sa uskutočnil 15. septembra 2018.
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Oficiálne šlo o tretiu edíciu podujatia, pretože prvý ročník, skúšobný, bol označený ako nultý. Na
okolitú plochu ihriska TJ Nové Považie nastúpilo 26 družstiev. Súťaž na pravé poludnie
odštartoval poslanec za mestskú časť Anton Bušík. Vtedy bolo možné zakúriť pod kotlami a začalo
sa variť. Účastníci prišli až z Nemšovej, Trenčianskych Stankoviec, z Ilavy, Kolačína či Dubnice
nad Váhom.
Usporiadatelia nezabudli ani na deti, ktoré mali k dispozícii hračky, odrážadlá, pieskovisko,
loptičky, mohli sa dať maľovať na tvár.
Popri varení gulášu sa súťažilo aj v pití piva,
v ktorej zvíťazil Viliam Goga. Za svoj výkon
si vyslúžil súdok piva.
Porota,
doplnená
vylosovanými
reprezentantmi troch družstiev, vybrala
najlepšie guláše. Súťaž vyhrali Piťovci
z Dubnice, druhý skončili Seniori d.c.č. 3
z Prejty, tretí skončili kuchári z tímu
Červený kríž, miestna pobočka Prejta.
Okrem cien pre víťazov si každé družstvo
odnieslo aj darčekové predmety, zhotovené
šikovnými Prejťankami.

Predstavenie knihy Dubnica nad Váhom včera a dnes

20.9.2018

Dlho očakávanú publikáciu predstavila dvojica autorov Vladimír Koštial Dubnický a Ivan
Ronec 20. septembra v priestoroch kaštieľa aj dubnickej verejnosti.
Kniha bola uvedená do života a pokrstená už na slávnostnom mestskom zastupiteľstve v auguste,
teraz však jej autori prišli aj medzi širokú verejnosť. V Dubnickom kaštieli za účasti primátora
mesta Jozefa Gašparíka predstavili nielen publikáciu samotnú, hovorili aj o procese tvorby,
o úskaliach, ktoré podobná práca prináša. Knihu si mohli návštevníci na mieste aj zakúpiť, predáva
sa za cenu 20 €. Po diskusii bolo možné získať aj autogram oboch autorov.

Zelenšia knižnica a prednáška o reze ovocných drevín

11.10.2018
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Priestor záhrady pred mestskou knižnicou sa skultúrňuje. Pribudla nová výsadba,
financovaná z projektu Zelené oči. Knižnica v rámci tohto projektu zorganizovala
dvojdňové podujatie, zamerané na orezy a ošetrovanie ovocných drevín.
V rámci dotácie z projektu Zelené oči (TSK) pribudla na začiatku októbra do záhrady pred
knižnicou nová výsadba (levanduľa, ibištek, okrasné dreviny). Knižnica je teda ešte zelenším
a krajším miestom, vhodným na trávenie príjemných chvíľ, napríklad aj na podujatiach.
Súčasťou plnenia projektu je aj praktické podujatie,
rozdelené do dvoch dní. 4. októbra sa v priestoroch
knižnice uskutočnila prednáška s názvom Výsadba,
ošetrovanie a rez ovocných stromov. Lektor Ing. Ivan
Jurík, PhD. sa v nej venoval téme zachovania
a udržania starých a pôvodných odrôd ovocných
stromov, hovoril aj o výsadbe, ošetrovaní a rezoch
týchto drevín.
Na prednášku nadviazala praktická ukážka rezov
stromov (11.10.), ktorú doktor Ivan Jurík predviedol
priamo na neupravených a zanedbaných jabloniach či
slivkkách v záhrade knižnice. Podujatie bolo veľmi
dobre načasované, pretože mesiac október je veľmi
vhodným na jesenné strihanie a rezanie drevín.

8 v histórii Dubnice nad Váhom

zap. 10.10.2018

Dubnica nad Váhom si „osmičkové“ roky pripomenula výstavou. Jej cieľom je ukázať, ako
veľké celospoločenské zmeny vplývali na obec, ktorá sa v druhej polovici dvadsiateho
storočia menila na priemyselné centrum Považia. Výstavu si môžu záujemcovia pozrieť do
konca novembra na Námestí Matice slovenskej.
Roky obsahujúce číslicu osem sú pre našu krajinu osudové. V tieni veľkých dejinných udalostí na
celoštátnej úrovni sa potichu menia životy ľudí v mestách a obciach. „Osmičkové“ roky v histórii
Dubnice a neskôr Dubnice nad Váhom neznamenali vždy náhle a výrazné zmeny systému
a spoločenskej situácie, boli však spravidla ich prvotným signálom a spúšťačom. Výstava preto
nekladie dôraz iba na predmetné roky, zobrazuje aj sled udalostí, ktoré na ne nadväzujú.
Rok 1918 prináša prvú ČSR a definitívne zbohom Uhorsku, o dve dekády neskôr prichádza vláda
jednej strany a príprava pôdy pre fašistický štát, v roku 1968 stoja v dubnických uliciach tanky,
v roku 1989 zase manifestujúce davy.
Pravdepodobne najpútavejším zo zobrazených bude krátke obdobie existencie prvej Slovenskej
republiky. Prezident Tiso slávnostne otvára katolícky kultúrny dom, Škodove závody obsadia
Nemci, je zriadený pracovný tábor pre
Rómov. Za múrmi fabriky vznikajú
odbojové
skupiny
a dochádza
k sabotážam. Odpoveďou moci sú
perzekúcie, popravy. Po fotografickej
stránke sú najzaujímavejšími snímky
z manifestácií a generálneho štrajku,
ktoré symbolizujú pád socializmu.
Záverečná časť projektu sa vymyká
„osmičkovým“ rokom a predstavuje
Alexandra Dubčeka. Neskorší hlavný
predstaviteľ komunizmu s ľudskou
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tvárou bol počas vojny zamestnancom dubnickej zbrojovky, obzvlášť zaujímavým je jeho vlastný
opis pracovného dňa a situácie vo fabrike.
Výstavu 8 v histórii Dubnice nad Váhom vyhotovil Samuel Valuch, graficky ju spracovala Renáta
Hložová.

Nová kniha o mestskej časti Prejta

21.10.2018

Mgr. Jozef Voříšek zostavil novú monografiu s názvom Dubnica nad Váhom – mestská časť
Prejta. Kniha bola predstavená verejnosti 21.10. v spoločenskom dome v Prejte. Predajná
cena je 14 €.
Kniha nahliada na obec zo všetkých perspektív. Prvé kapitoly sa venujú prírodným pomerom obce,
obecným symbolom, neskôr prichádza rad na históriu. Dozvedáme sa o úlohe Prejty v hradnom
panstve Trenčín, o jej odkúpení rodinou Podmanických, kniha nás prevedie obdobím vzniku
Vystrkova či vládou Márie Terézie, následne pokračujeme svetovými vojnami až do súčasnosti.
Ako býva zvykom, publikácia sa postupne venuje všetkým športovým klubom, spolkom či
organizáciám, ale aj kultúre v obci. Obsahuje aj také zaujímavé kapitoly, akými sú Zvyky, čary
a povery či Prejta a Vystrkov na historických mapách.
Mestská časť má konečne reprezentatívnu
publikáciu, ktorá bude v budúcnosti slúžiť ak
dôležitý prameň informácií. Všetky témy
ilustruje množstvo fotografií.
Ako však autor zdôraznil, nešlo iba
o spisovanie už známych informácií, ale aj
o získavanie nových. „Výskum prebiehal vo
viacerých fázach už od roku 2014 a priniesol
viaceré dôležité informácie, ktoré doposiaľ
neboli nikde publikované," povedal Mgr.
Jozef Voříšek. Knižku krstil zástupca
primátora František Mikolášek, poslanec za
mestskú časť Prejta Anton Bušík a samotný
autor, krstilo sa lupienkami z prejťanských
ruží.
Autor Jozef Voříšek na krste knihy.

Folklórny súbor Vršatec oslavuje 65. výročie existencie

24.11.2018

Jubileum oslávili Vršatčiari 24. novembra premiérou programu s názvom Toto je náš sen.
Vo veľkej sále domu kultúry bola súboru v slávnostný večer udelená Cena primátora mesta
Dubnica nad Váhom.
Okrem trojhodinového programu odzneli aj príhovory vedúceho súboru Jozefa Martinku
a niekoľkých pozvaných hostí. Premiéry sa zúčastnili súčasní i budúci predstavitelia nášho mesta,
predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja a Považského osvetového strediska, spriatelené
folklórne súbory z celého Slovenska a ďalší významní hostia.
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Primátor Jozef Gašparík venoval súboru Cenu primátora mesta za vzornú reprezentáciu Dubnice
nad Váhom na domácej pôde a v zahraničí. V mene primátora, ktorý má dlhodobé zdravotné
problémy, cenu odovzdal viceprimátor mesta František Mikolášek.

Oddelenie kultúry pripravilo stretnutie s Mikulášom

5.12.2018

5. decembra prišiel pod grottu Mikuláš, aby odmenil deti v meste. Chýbať nemohli ani čerti
a anjeli.
Na grottu ako prví dorazili čerti, ktorí vyskočili
spoza múrov a vystrašili deti. Tie zazvonili na
zvončeky, pekelníkov odohnali a privolali
Mikuláša. Jednoduchá a zábavná scénka
spestrila program, potom už deti recitovali
básničky a spievali pesničky.
Pod grottou bola aj špeciálna váha, ktorá
ukázala, či deti poslúchali alebo nie. Dvaja
mladí odvážlivci sa odhodlali verejne ju
vyskúšať.
Každé dieťa dostalo svoj balíček, mohlo sa
odfotiť s Mikulášom či čertom.

Rekonštrukcia na grotte

zap. 5.12.2018

Na dubnickej grotte s vyhliadkovou vežou začali prvé rekonštrukčné práce, týkajúce sa
obmeny omietok v interiéri.
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Grotta sa nachádza v pamiatkovom objekte Parku Jána
Baltazára Magina v našom meste. Táto stavba, známa
kedysi ako Babylon, podstúpila prvú zásadnú
rekonštrukciu ešte v roku 2009.
Mesto Dubnica nad Váhom žiadalo Ministerstvo
kultúry SR o poskytnutie dotácie vo výške takmer
30 000 € na obnovu fasády a obnovu povrchov
v interiéri. Vzhľadom na to, že v tomto roku nám bolo
poskytnutých len 15 000 €,
budú ako prvé
zrenovované steny v interiéri tejto historickej stavby.
Práce začali na začiatku mesiaca december.
Cementové omietky v miestnostiach boli odstránené,
nahradí ich vysokoporézna omietka, na ktorú sa
nanesie minerálno-vápenatý štuk a výsledný náter,
ktorý musí byť prekonzultovaný s Krajským
pamiatkovým ústavom Trenčín.
Sanačné práce by mali byť ukončené ešte v tomto
kalendárnom roku, konečný farebný náter dostane
Grotta až na jar roku 2019. Na jar sa zároveň
uskutoční pracovné rokovanie s KPÚ Trenčín, kde sa
určia i ďalšie postupy a sanačné práce.

Na ôsmom Dubnickom výtvarnom salóne vystavuje 31 autorov

6.12.2018

Podujatie, ktoré tradične pripravuje oddelenie kultúry, začalo 6. decembra vernisážou.
Početná návšteva využila hneď po otvorení výstavy príležitosť pozrieť si tvorbu našich
umelcov.
Vo výstavnej miestnosti 104 v dome
kultúry predstavilo 31 autorov svoje
maľby, kresby, plastiky šperky a iné
umelecké
predmety.
Výstava
profesionálnych i neprofesionálnych
umelcov nebola žánrovo ani
tematicky vymedzené, čo zvýšili
pestrosť vystavených diel.
Ako býva zvykom, podujatie zahájilo
hudobné vystúpenie žiakov ZUŠ, po
ktorom
nasledoval
príhovor
kurátorky výstavy Ľubice Vlkovej.
„Autori sa snažia uchopiť emočné
okamihy vo svojom vnútri a preniesť
svoju fantáziu, energiu, pocity,
názory, skúsenosti prostredníctvom médií, ako je napríklad obraz, plastika, objekt,
šperk...Ponúkajú návštevníkom svoju tvorbu, svoju sebarealizáciu vo vzťahu k rodine, priateľom,
k prírode a životu ako takému, ktorej základom je pocit a myšlienka,“ povedala na margo výstavy
jej kurátorka.
Sprievodným podujatím bol projekt Posvieťme si na umenie. Po registrovaní sa na výtvarný salón
dostal každý autor tienidlo lampy, ktoré mal za úlohu kreatívne vyzdobiť, pomaľovať, spraviť
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z neho jedinečné umelecké dielo. Tienidlá boli na rozdiel od zvyšku výstavy inštalované vo
vestibule domu kultúry. Dubnický výtvarný salón potrvá do 31. januára.
Zoznam vystavujúci autorov:
V. Kudlík, Š. Dolinaj, D. Korychová, Z. Cíbiková , Š. Balucha, M. Vykysalá, M. Mogorová, M.
Vrábelová, J. Lachová, M. Mošková, Ľ. Plačko, M. Plačko, J. Svetlík, K. Figuliová, R. Bača, T.
Hladký, E. Hostačná, H. Kusalová, E. Baníková, S. Igaz, Z. Sedláková, L. Nagyová, Z. Šobáňová,
J. Jaroš, H. Gallová, K. Lubjaková, M. Rendeková, L. Lezová, Ľ. Vlková

V kaštieli ste mohli opäť zažiť Čaro Vianoc

9.12.2018

Pracovníčky Dubnického múzea pripravujú už po
niekoľký rok podujatie s názvom Čaro Vianoc.
V kaštieli aj počas tohtoročnej druhej adventnej nedele
(9.12.) prebiehali malé trhy a dielne.
Podujatie bolo orientované na deti aj dospelých, jeho
cieľom bolo nevšedne a netuctovo pripomenúť posolstvo
sviatkov pokoja a inšpirovať, návštevníci však mali aj
možnosť kúpiť drobné darčeky či pochutiny.
Stánkari predávali ozdoby, čapice, hračky či šperky, ale
tiež čokoládu, koreniny alebo vianočné oblátky, ktoré sa
piekli priamo na podujatí.
V rámci tvorivých dielní mohli deti a dospelí napísať atramentom list Ježiškovi, vytvoriť si
sviečku či ozdobiť medovníky. Spolu so sprievodkyňami z múzea si mohli vytvoriť vianočné
ozdoby a dekorácie.
Organizátori si každoročne pozývajú aj hudobného hosťa, tento rok návštevníkom zahrala kapela
Five Gentlemen, ktorá sa prezentoval vianočnými skladbami vo swingovom štýle.

100 rokov československých hračiek pre malých aj veľkých

12.12.2018

Sté výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov si Dubnické múzeum pripomenulo
aj netradičným, ale veľmi nápaditým spôsobom. Výstavu s názvom 100 rokov
československých hračiek si môžu záujemcovia pozrieť od 12.decembra. 2018 do 28.
februára 2019.
Výstavu, ktorá predstavuje hračky z 20. až 90. rokov minulého storočia, si Dubničania zapožičali
zo zbierok velvarského Múzea technických hračiek. Jej cieľom je zdokumentovať kvalitnú
produkciu hračiek vtedy známych československých firiem, ktoré obstáli i v silnej konkurencii
svetoznámych výrobcov.
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Veľmi rozmanitú expozíciu tvoria napríklad mechanické hračky (poháňané hodinovým
strojčekom, parným strojom alebo elektromotorom), hračky určené malým gazdinkám (bábiky,
izbičky, riady, obchodíky, šijacie
strojčeky a iné), plechové vláčiky,
detské premietačky či pištole na kapsle
a náboje, stavebnice Merkur, Edison ši
Vašek.
Medzi hlavné exponáty patrí aj
jedinečná a rozsiahla zbierka tzv.
nezraniteľnej armády – gumových
vojačikov, vyrobených firmou Baťa, a.
s., unikátom je kompletná séria
Igráčikov z rokov 1977 až 2006,
vrátane
prototypov
i plánov
nevyrábaných figúrok.

Vianočné pečenie inak

18.12.20118

Mestská knižnica pripravila 18. decembra veľmi aktuálne podujatie s názvom Vianočné
pečenie inak. Svoje pekárske umenie tu prezentovala dubnická foodblogerka Ivana Tišková,
podujatie moderovala jej sestra Michaela.
Základnou myšlienkou bolo ponúknutie zdravších alternatív pečenia. O teoretický základ sa
postaral formou prednášky Jakub Gulík. Jakub, ktorý pracuje v bioobchode, hovoril najmä o cukre
a alternatívnych sladidlách, o múkach, olejoch, o ich vlastnostiach a konkrétnom využití.
Druhú časť večera mala na starosti Ivana Tišková, ktorá špeciálne pre hostí v knižnici pripravila
viacero druhov zdravších koláčov. Ivana na podujatí prezentovala aj svoj blog a magazín Breeza,
na ktorého tvorbe sa podieľa.
„Dottka je na pomedzí sna a fantázie, v čase, kedy deň prechádza do večera a kde pečenie nie je
iba o sladkostiach…
To je asi označenie, ktoré na blog najviac sedí, hoci sa môže zdať niekomu trochu sentimentálne.
Mnohokrát je to miesto, kde si utrieďujem myšlienky alebo kde sa snažím zachovať nejaké
spomienky. Avšak kto chce, môže sa zamerať iba na recepty. V poslednej dobe u seba pozorujem
tendenciu experimentovať s ingredienciami - v zmysle náhrady bieleho cukru alebo klasickej múky
za zdravší variant, poprípade ísť cestou niečoho výživného,“ predstavila Iva svoj blog, ktorý sa
v roku 2018 umiestnil v prvej desiatke food blogov na Slovensku.
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Organizácie a kluby
Športové hry SZ zdravotne postihnutých

8.6.2018

8. júna hostilo naše mesto desiate Okresné športové hry SZ zdravotne postihnutých.
V športovej hale sa súťažilo v trojboji a streľbe zo vzduchovky.
Okresná rada SZZP Ilava sa skladá z ôsmich organizácií (Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica,
Ilava, Horná Poruba, Ladce, Košecké Podhradie, Pruské a Púchov), z ktorých sa zúčastnilo 140
členov.
Po slávnostnom otvorení začali súťaže. Trojboj mužov vyhral Stanislav Bednárik z Novej
Dubnice, medzi ženami dominovala Gitka Javorníková z Ilavy. Vo vzduchovke vyhrali Dubničan
Anton Vatrt a Púchovčanka Mária Siekliková.
Deti zo špeciálnej školy si v rámci programu vyskúšali aj kop do bránky, florbal a kolky. Súčasťou
programu bolo aj kultúrne vystúpenie dvanásťčlennej hudobnej skupiny Aura z našej ZUŠ,
vedenej Martinou Holou. Vystúpil aj Milan Hudeček, záujmu sa tešila bohatá tombola.
Nasledujúci ročník sa uskutoční v Ilave.

Matičiari pripravili prednášku a test pre gymnazistov

12.10.2018

Miestny odbor Matice slovenskej zorganizoval 12. októbra vedomostnú súťaž pre žiakov
dubnického gymnázia.
Projektu sa zúčastnilo dvadsaťdva žiakov – Dubničanov, ktorí vynikajú v dejepise, slovenskom
jazyku a literatúre a prejavujú záujem o národného a regionálne dejiny. Prednášku na tému
Dubnica nad Váhom a Matica slovenská pripravil podpredseda miestneho odboru Peter Špaček,
ktorý zostavil aj test. Žiaci, ktorí preukázali najlepšie vedomosti, boli ocenení. Ceny odovzdali
vedúci predstavitelia dubnických matičiarov.

Novinky v CNO

zap. 21.11.2018

V záhrade pred mestskou knižnicou pribudli ďalšie novinky. Členovia CNO môžu vo
voľnom čase využívať workoutové stroje na cvičenie a ihrisko na petanque.
Mesto umiestnilo nové prvky do záhradných priestorov pred vchodom do mestskej knižnice,
v rovnakej budove sídli aj Centrum neziskových organizácií, ktoré zastrešuje sedem klubov. Tie
sú navštevované prevažne seniormi nášho mesta. Práve im sú určené novinky v záhrade.
Seniori združení v kluboch sú aktívni a snažia sa naše mesto reprezentovať na rôznych športových
aj kultúrnych podujatiach. K strojom na cvičenie a ihrisku na petanque pribudne čoskoro aj
basketbalový kôš.

Prednáška o nových odrodách jadrovín

27.11.2018

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Považská Bystrica so sídlom v Dubnici nad
Váhom usporiadal 27. novembra v spolupráci s mestom a ZO SZZ 23-56 Dubnica nad
Váhom v priestoroch kina Lastovička prednášku s názvom Nové odrody jadrovín.
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Prednášajúcou bola Ing. Eva Šidová, PhD., ktorá dopĺňala
hovorené slovo zaujímavou obrazovou prezentáciou. V nej
uvideli všetci prítomní nové odrody, dozvedeli sa aj termíny
zberov, pozreli si opisy chutí, zistili, dokedy jednotlivé
odrody vydržia v bežných skladovacích podmienkach na
záhradkách.
Po prednáške mali prítomní priestor pre otázky, na záver sa
mohli zoznámiť s názvami odrôd jadrovín, ktoré pestujú na
svojich záhradkách a priniesli si ich na určenie
prednášajúcou.

Z činnosti Jednoty dôchodcov na Slovensku, ZO 02

zap. 30.11.2018

V meste fungujú dve organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Základná organizácia
číslo 02 bola činná aj v druhej polovici roka 2018.
September
V rámci Európskeho týždňa športu sa uskutočnili XII. okresné športové hry seniorov JDS okresu
Ilava so spoluúčasťou dvoch družstiev z Moravy. Tu získali členovia organizácie 2 zlaté medaily
(Marta Šošovičková) a jednu striebornú (Eva Koníčková), družstvo petanque v zložení Ladislav
Kotras, Helena Kotrasová, Marta Šošovičková a Eva Koníčková obsadilo 4. miesto z desiatich
zúčastnených.
V septembri sa uskutočnila pravidelná súťaž v bowlingu. Výsledky: Muži: 1. Peter Staník (90 b),
2. Ladislav Kotras (73 b), 3. Róbert Koníček (63 b). Ženy: 1. Veronika Baginová (79 b), 2. Anna
Štefancová (71 b), 4. Helena Mederová (71 b)
Október
Mesiac úcty k starším si seniori pripomenuli spoločenským posedením a výstavkou ovocia
a zeleniny z vlastnej záhrady. Absolvovali aj liečebno-rehabilitačný pobyt v kúpeľoch Nimnica
v počte 49 účastníkov.
November
V deň červených makov (je pripomienkou 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny) navštívili
seniori spolu s ostatnými organizáciami dubnický
cintorín, na ktorom sa zúčastnili pietnej spomienky.
Základná organizácia 02 usporiadala podujatie
Kapustovanie, fazuľovanie, tento rok sa pridali aj jedlá zo
zemiakov. Členovia priniesli 32 rôznych jedál zo
zemiakov, vlastnoručne pripravili koláče, pagáče,
úhrabky, placky, plnené zemiakové guľky, knedle,
šúľance, halušky, krupicovú kašu so zemiakmi,
zemiakové muffiny, slepý guláš, zemiaky na kyslo, osúch
či zemiakový tatarák, ktorý chutil výborne.
Členovia Jednoty dôchodcov na Slovenska sa po
minuloročnej návšteve Dubnického múzea vydali na do
Kostola sv. Jakuba. Štefan Antalík im porozprával
o histórii založenia Dubnice, záchrane a znovuodhalení
pamätnej tabule na katolíckom dome a o dejinách
Kostola sv. Jakuba.
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Zo života cirkvi
Dubnicu navštívil misionár z Kene

18.3.2017

Luke Mulanyinkal je salezián – kňaz, pochádzajúci z Inde. Viac ako tridsať rokov pôsobí
v Keni a v marci navštívil Dubnicu. V nedeľu slávil tri sväté omše, v pondelok prišiel medzi
deti na ZŠ sv. Dominika Savia, aby sa podelil o svoje skúsenosti.
Luke podal svedectvo o ťažkom živote v nehostinnej Keni. Mestečko Korr, ktoré dubnickí
saleziáni podporujú v tohtoročnom projekte Tehlička, leží v kraji Marsabit, v púšti Kaistu
na severe krajiny. Obyvateľov tu sužuje suché klimatické podnebie a nedostatok pitnej vody.
„Pol roka tu nepršalo až doteraz. Po dlhom čase sa do tejto oblasti presunuli silné dažde, ktoré
spôsobujú veľké záplavy. Ale kvôli veľkému suchu sa všetka voda do dvoch týždňov
vyparí. Saleziáni tu pôsobia od roku 1971. Dovtedy tu ľudia žili v primitívnych obydliach
a oblečenie, ktoré nosili, si vyrábali z kože zvierat. Postupne sme tu vybudovali školy, zdravotnícke
zariadenia, saleziánske strediská a studne. Našou činnosťou v týchto oblastiach je zabezpečiť
prísun pitnej vody, vzdelanie pre obyvateľov a v neposlednom rade starostlivosť o zdravie. Ľudia
sú tu sociálne slabo vybavení, vrátane zdravotníckych zariadení a stredísk, škôl a majú obmedzený
prístup k vode. Vláda krajiny neprejavuje žiadny záujem o svojich obyvateľov. Pestovať ovocie
a zeleninu je tu prakticky nemožné, preto najdôležitejšou potravou sa pre nich stáva mlieko a krv
z chovaných zvierat. Ak si chcú zaobstarať
ovocie, zeleninu alebo zemiaky a iné plodiny,
musia cestovať až 140 km do najbližšieho
mesta,“ oboznámil
otec
Luke poslucháčov
s aktuálnou situáciou. Najdôležitejšou prácou
saleziánov v týchto oblastiach je pomôcť deťom
a mladým ľudom, preto sa tu budujú materské,
základné a stredné odborné školy. Don Luke
okrem mesta Korr, v ktorom pracoval dlhé roky,
hovoril aj o Bosco Boys, saleziánskom centre
v Nairobi, kde momentálne pôsobí a pomáha
deťom, ktoré sa životom pretĺkajú bez podpory
rodičov či príbuzných. Saleziáni im ponúkajú
náhradný domov a vzdelanie. V súčasnosti
podporujú asi 600 detí, ktorým poskytujú
základné vzdelanie a umožňujú im pokračovať
v štúdiu aj na odborných učilištiach, stredných
a vysokých školách.
Zdroj: saldub.sk

Prvý ročník Savio Race

5.5.2018

Saleziánska komunita a cirkevná škola sa rozhodli osláviť tohtoročný sviatok sv. Dominika
Savia netradičným spôsobom, keď usporiadali prvý ročník bežeckých pretekov
s prekážkami.
Podujatie s názvom Savio Race sa uskutočnilo 5. mája za novým kostolom sv. Jána Bosca.
Účastníci behu museli zdolať trať dlhú 1100 metrov. Prekážky a úskalia trate zdolávali deti spolu
so svojimi rodičmi. Každý účastník musel prekonať desať prekážok, ktoré stvárňovali výzvy
a ťažkosti z Dominikovho svätého života. Pretekári museli napríklad prevaľovať pneumatiky,
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podliezať pavučinu či prejsť cez blatovú jamu. Nechýbala ani strelnica, kde museli papierovou
guľou trafiť plastové fľaše. Za každú netrafenú strelu bežali trestné kolo. Organizátori vyhlasovali
ceny v troch dievčenských a troch mužských kategóriách.
Pre tých, ktorí nepretekali, boli pripravené atrakcie ako nafukovací hrad, jazda na poníkovi či
gladiátorský ring. Na obed sa podávali párky.

Púť motorkárov pri Dubnickej Panne Márii

20.5.2018

Ľudia, ktorí prišli 20. mája na Turíčnu nedeľu na rannú sv. omšu o siedmej, mohli mať
problém dostať sa do kostola. Všade totiž stáli motorky z Poľska.
V sobotu večer prišlo do Dubnice približne stoštyridsať motorkárov, organizovaných cez
Saleziánsky misijný volontariát v Krakove. V rovnaký deň absolvovali púť na Butkove, odkiaľ
zamierili do nášho mesta. Ich nasledujúce kroky povedú do Medžugoria.
Noc strávili v katolíckom dome v spacákoch. Ráno sa

zúčastnili svätej omše. Boli medzi nimi aj vzácni
hostia, napríklad provinciál krakovskej provincie Saleziánov don Adam Parszywka či don Tadeusz
Rozmus, regionálny radca z Hlavnej rady Saleziánov Dona Bosca v Ríme. Jeho príhovor
v poľštine podčiarkol turíčne slávnosti spred dvetisíc rokov, kedy napriek rozdielnosti jazykov
poslucháči veľmi dobre rozumeli, čo im chceli apoštoli vysvetliť.
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Nové logo na počesť Panny Márie

24.5.2018

Mesiac máj je mesiacom Panny Márie, ktorú si
formou púte ľudia v Dubnici pripomínajú už 275
rokov. Saleziáni sa rozhodli zviditeľniť toto
pútnické miesto aj prostredníctvom nového loga,
ktoré vstupuje do platnosti symbolicky na slávnosť
Panny Márie pomocnice kresťanov.
Nové logo obsahuje tri hlavné prvky: nežný dotyk
malého Ježiška, ktorý hladí svoju Matku; písmeno „S“
v šatách Panny Márie; mušľa sv. Jakuba Staršieho,
patróna farského kostola.
Nežný dotyk
Súsošie Dubnickej Madony s Dieťaťom robí výnimočným gesto Božieho Syna, ktorý pravou
rukou nežne hladí tvár svojej Matky. Od roku 1747 do roku 1779 je vo farskej kronike
zaznamenaných vyše 250 zázračných „dotykov“ vo forme uzdravení a mimoriadnych udalostí,
ktoré pokračujú dodnes, o čom svedčia aj početné ďakovné tabuľky v lurdskej jaskynke pri
kostole.
Písmeno „S“
Toto písmeno, ukryté v logu Dubnickej Panny Márie, nesie v sebe dvojaký význam. Symbolizuje
cestu pútnika a zároveň rehoľu saleziánov, ktorým bolo toto pútnické miesto zverené. Písmeno
„S“ je aj súčasťou loga Saleziánov dona Bosca..
Mušľa
Pôvod svätojakubskej mušle pochádza z legiend, pri ktorých bol vždy niekto zázračne zachránený.
Podľa jednej z nich istý portugalský rytier stál v blízkosti
prístaviska, kde kotvila loď, ktorá priviezla ostatky
svätého Jakuba do Španielska. Keď jeho kôň videl
zvláštne trblietajúce svetlo, ktoré dopadalo z hviezd na
apoštola, bol z pohľadu tak vydesený, že skočil do vody a
vzal so sebou do hlbín aj rytiera. Toho sa však podarilo
zachrániť a vytiahnuť na palubu. Záchranári boli plní
úžasu, keď videli, že jeho telo bolo celkom pokryté
mušľami.
A kto bol vlastne svätý Jakub? Patrón dubnického
farského kostola bol brat apoštola Jána a spolu
s apoštolom Petrom tvorili trojicu najbližších učeníkov
Pána Ježiša.
Meno sv. Jakuba je spojené najmä s jedným z najväčších
pútnických miest na svete – Santiago de Compostela –
a so symbolom mušle, ktorá už oddávna patrí spolu
s palicou k výbave pútnika a zároveň aj označuje
svätojakubskú cestu, ktorá je rozšírená po celej Európe a siaha aj na Slovensko.

Nové tváre v saleziánskej komunite

zap. 10.7.2018

Od júla 2018 pôsobí v našom meste nová zostava saleziánskej komunity. Po šiestich rokoch
odchádza don Jozef Dömény (do Sabinova) a po troch rokoch don Peter Štellmach (do
Turína). Do komunity prichádzajú nové posily - zo Žiliny don Anton Červeň a zo štúdií v
Jeruzaleme novokňaz don Vladimír Plášek.
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Anton Červeň sa narodil na Orave, ale väčšinu života prežil v Prešove, Košiciach, Bardejove,
Banskej Bystrici, Žiline a v Londýne. Viac ako dvadsať rokov učil liturgiku a pastorálku
v rôznych seminároch na Slovensku.
Vladimír Plášek je rodákom z Bratislavy. Študoval vyučovanie matematiky a fyziky. Má rád hory,
knihy a šport. V roku 2016 zložil večné sľuby v Saleziánskej spoločnosti a v roku 2017 prijal
diakonskú vysviacku.

Dubnická púť s viacerými novinkami

9.9.2018

Tradičná mariánska púť priviedla 7. až 9. septembra do Kostola sv. Jakuba pútnikov
z nášho mesta a okolia.
Piatkovú svätú omšu slávil o. Juraj Sedláček, univerzitný kaplán v Trenčíne, koncelebrovali don
Pavol Piatrov SDB a don Marián Bielik SDB. O. Juraj Sedláček je vysokoškolský
pedagóg a zameriava sa najmä na tému otcovstva a uzdravenie vzťahov v rodine. Na túto tému
bola aj kázeň. Po omši mohli pútnici v osobnejšom rozhovore získať jeho knihu Otcovské rany
s autogramom. Žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis sa v sobotu na slávnostnej sv. omši
prihovoril všetkým prítomným generáciám. Ocenil vynovené nádvorie kostola s prístreškom
a novým logom dubnickej Panny Márie na bráne. Večer putoval na námestie Matice slovenskej
k mariánskemu stĺpu spolu s množstvom pútnikov, medzi ktorými nechýbali ani deti a mladí
v krojoch. Večer bola príležitosť na eucharistickú adoráciu s chválami.
Dubnický rodák, salezián don Peter Hasidlo, slávil sv. omšu na nádvorí v nedeľu. Svoj príhovor
zameral na Pannu Máriu a na vyslovenie ocenenia a vďaky kňazom, ktorí pôsobili a pôsobia
v dubnickej farnosti. Pri príležitosti tohoročnej púte vyšlo druhé vydanie knihy Dubnická kniha
zázrakov. Pútnici si ju mohli kúpiť spolu s novými pútnickými predmetmi. Pán farár Bielik
predstavil tiež Dubnickú knihu zázrakov 2, ktorá je zatiaľ nepopísaná. Možno do nej vlastnoručne

zapísať osobné svedectvá. Bude uložená v sakristii Kostola sv. Jakuba. Novinkou sú tiež letáčiky
v predsieni Kostola sv. Jakuba vedľa vynovenej nástenky. Zdroj: saldub.sk

Návšteva až z Ríma

2.10.2018

V utorok 2.10. navštívil dubnických Saleziánov predstavený don Tadeusz Rozmus, SDB.
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Prišiel sem v mene hlavného predstaveného Saleziánov don Bosca vykonať mimoriadnu vizitáciu
dubnickej saleziánskej komunity. Túto robí každý rok
otec provinciál, no raz za šesť rokov prichádza hlavný
predstavený, respektíve ním poverený salezián,
regionálny radca.
„Saleziánsky“ svet je rozdelený do 7 regiónov. Každý
z nich má na starosti jeden člen Hlavnej rady, tzv.
regionál. Don Rozmus je regionálom pre región
Európa stred a sever. Región tvorí 33 štátov, v ktorých
sa hovorí 27 jazykmi. Siaha od Írska po Jakutsko na
Sibíri a od severských štátov po Azerbajdžan.
Don Tadeusz sa v utorok prihovoril veriacim v kostole
sv. Jána Bosca, v stredu vo farskom kostole sv.
Jakuba. Medzitým sa osobne rozprával s každým zo
siedmich saleziánov z miestnej komunity. V stredu
večer sa stretol s miestnou Radou VPK a vo štvrtok
navštívil aj dubnickú komunitu sestier FMA. Vo
štvrtok večer povedal miestnym saleziánom svoje
postrehy a usmernenia a potom pokračoval do Novej
Dubnice.
Zdroj: saldub.sk

Jozef Kosmál ocenený za postoje proti režimu

5.10.2018

Ústav pamäti národa udeľoval 5. októbra v priestoroch Úradu Trenčianskeho
samosprávneho kraja Pamätnú medailu Ústavu pamäti národa bývalým politickým väzňom
a účastníkom protikomunistického odboja.
Medzi ocenenými bol aj dubnický salozián Jozef Kosmál,
sdb, ktorý pre svoje presvedčenie strávil niekoľko rokov v
povestných Pomocných technických práporoch, tzv. PTP.
Ocenenia slávnostne odovzdávali Ján Pálfy, podpredseda
Správnej rady ÚPN, a Marek Briestenský, poverený
riadením Úradu TSK. Na slávnosti boli prítomní nielen
príbuzní a priatelia oceňovaných, ale aj viacero študentov,
ktorí využili zaujímavú možnosť naživo stretnúť hrdinov,
ktorí si veľa vytrpeli od komunistického režimu.

Šarkaniádu zorganizovali aj saleziáni

21.10.2018
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21.10. vzlietlo pred Kostolom sv. Jána
Bosca v ideálnom veternom počasí
množstvo šarkanov. Podujatie pre
všetky deti organizovali dubnickí
saleziáni.
Náhodný okoloidúci si musel všimnúť, že
účasť bola naozaj veľká. Každý
registrovaný dostal číslo, po podujatí aj
sladkú odmenu. Súťažilo sa vo viacerých
kategóriách, vyhlásený bol najväčší,
najvyššie lietajúci a najkrajší domáci
šarkan. Víťazi boli následne jednotlivo
odmenený. Fotografie: saldub.sk

Vianočná futbalová liga znova vzbudila záujem

29.12.2018

V posledných rokoch sa cez vianočné obdobie v Kaťáku začali koncentrovať futbalisti.
Túto skutočnosť spôsobuje fakt, že už po štvrtýkrát sa tam koná Vianočná futbalová liga.
28. a 29. decembra sa tohto podujatia zúčastnilo celkovo trinásť tímov, z toho dva čisto
dievčenské. Vek hráčov bol rozmanitý, zúčastnili sa futbalisti od 12 do 25 rokov.
Hralo sa 2×10 minút s tromi hráčmi v poli. Tímy sa rozlosovali do skupín a ďalej sa už postupovalo
pavúkovým spôsobom. Víťazom sa stali tretíkrát bratia Slávikovci s Martinom Suchým.
Lukáš Slávik, ktorý pravidelne vyhráva aj anketu o najlepšieho strelca turnaja, pričom tento rok
nebol výnimkou, si ligu pochvaľoval: „My si ideme hlavne zahrať. Sme na turnaji už štvrtýkrát.
Je to tu dobré, kvalita stále rastie, prichádzajú sem dobrí futbalisti. Hrá sa tu technický futbal.“
Vďaka patrí všetkým hráčom za ich účasť a organizátorom za ochotu vytvárať pre mladých niečo
dobré.
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Mimoriadne udalosti a zaujímavosti
Silná búrka zaplavila podchod vodou

zap. 12.6.2018

Po silnom daždi ostala v zrenovovanom podchode v centre mesta stáť voda.
Hovorca Juraj Džima sa k téme vyjadril nasledovne: „V piatok bol na území mesta silný prívalový
dážď, trativody v tomto podchode nestíhali vodu odvádzať. Situáciu vyriešili hasiči, ktorý vodu
odčerpali čerpadlami. Mesto ukončilo rekonštrukciu podchodu v máji, a to najmä strechu,
obloženie stien, sklenené výplne, nové podhľady. Vzniknutá situácia nemala súvis s rekonštrukciou
uvedeného podchodu.“ V ďalších dvoch podchodoch problém s vodou nebol.

V sociálnom centre chýbajú zamestnanci

zap. 16.7.2018

Centrum sociálnych služieb Ave sa dostalo do náročnej situácie. Pre odchody niekoľkých
zamestnancov hrozí zariadeniu kolaps.
S informáciou prišla poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Eva Bočincová. V centre
aktuálne pracuje 30 zamestnancov na pozíciách opatrovateľka, sanitárka, zdravotná sestra,
zdravotnícka asistentka, sociálny pracovník. Podanie výpovedí niekoľkých zamestnancov
potvrdila aj riaditeľka centra Anna Kancirová. Tvrdí, že tento fakt sa môže odraziť v kvalite
starostlivosti. Rovnako sa vyjadrila, že je problém získať nových zamestnancov. Práca je náročná
nielen fyzicky, ale ja psychicky. Trh práce je v stave, kedy medzi nezamestnanými nie sú typy,
vhodné na túto prácu. Ľudí nemotivuje ani finančná mdza, ktorá podľa poslankyne Bočincovej len
mierne prekračuje hranicu minimálnej mzdy.
Tému rozsiahlejšie spracoval týždenník MY Noviny Stredného Považia v čísle 27/2018.

Dubnická firma víťazom na festivale ohňostrojov

19.8.2018

Dubnická spoločnosť Privatex Pyro zvíťazila v súťaži prestížneho Medzinárodného
festivalu ohňostrojov Rostech, ktorý sa uskutočnil 18. a 19. augusta v Moskve.
Súťaže sa zúčastnili tímy z Grécka, USA,
Rakúska, Andorry, Bulharska, Talianska
a Veľkej Británie. Každý tím prestavil
program pozostávajúci z dvoch častí. Prvou
bol ohňostroj vo farbách vlajky jeho krajiny
s jej národnou hudbou, druhý bol vlastný
program na tému dobra a čarovna. Členmi
komisie, ktorá hodnotila najmä technický
aspekt, boli skúsení tvorcovia ohňostrojov
z USA, Rumunska, Portugalska, Kanady
a Španielska.
Dubničania dostali za svoj dvanásťminútový program najvyššie hodnotenie spomedzi
zúčastnených tímov, za nimi skončili Gréci a Američania.
„Získali sme už množstvo ocenení na svetových podujatiach, ale toto prvenstvo považujem za
najvýznamnejšie a najcennejšie za dobu 26-ročnej histórie našej firmy,“ uviedol konateľ
spoločnosti Privatex Pyro Ľubomír Masár. Zároveň dodal, že išlo o jeden z najväčších festivalov
tohto druhu na svete, najmä čo sa týka priestoru na odpaľovanie v šírke 800 metrov, množstva
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použitej pyrotechniky, rozpočtu, počtu súťažiacich či priestoru pre divákov, vrátane niekoľko tisíc
VIP sedadiel.

Folklórna kvapka krvi 2018

1.10.2018

Dubnické folklórne súbory v spolupráci DS Hugo a pod záštitou primátora mesta
usporiadali Folklórnu kvapku krvi 2018.
Šiesty ročník podujatia Folklórna kvapka krvi sa
uskutočnil v ranných hodinách v pondelok 1.
októbra 2018. Na organizácii tejto aktivity sa
podieľali dubnické folklórne súbory Mladosť
a Vršatec, FSSk Dubnička a divadelný súbor Hugo.
Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta,
Ing. Jozefa Gašparíka.
Dobrovoľní darcovia krvi sa stretli v reprezentačnej
miestnosti MsDK v Dubnici nad Váhom. Celkom
prišlo 18 ľudí, z toho len 16-ti boli zdravotníckym
personálom vyhodnotení ako vhodní darcovia krvi.

O Karolíne Farskej sa znova hovorí, vyšetruje ju NAKA

zap. 14.11.2018

Hneď po komunálnych voľbách sa v médiách objavili informácie, ktoré hovoria
o anonymnom trestnom oznámení podanom na organizátorov Pochodov za slušné
Slovensko. U vyšetrovateľov vypovedala aj mladá Dubničanka Karolína Farská.
Anonymné trestné oznámenie obsahuje obvinenia, podľa ktorých sú mladí organizátori platení zo
zahraničia a snažia sa o štátny prevrat. Na výsluchu už boli Juraj Šeliga, Karolína Farská, Katarína
Nagy Pazmány, Táňa Sedláková a Veronika Bruncková. Vo štvrtok ich majú nasledovať ďalší.
Pred novinárov sa postavila aj Karolína Farská, ktoré o situácií povedala okrem iného aj toto:
„Prišlo nám predvolanie s tým, že sa máme dostaviť na NAKA ohľadne trestného oznámenia,
týkajúceho sa korupcie a iných vecí. Ani nebolo presne špecifikované, o čo ide. Vyšetrovateľ nám
toto oznámenie priblížil, je podané anonymne, nie je tam uvedený žiadny trestný čin, je v ňom
uvedený naratív toho, že máme byť platený zo zahraničia a máme sa snažiť zmeniť pomery
v krajine a spôsobiť štátny prevrat, má sa to blížiť k vlastizrade. Vyšetrovateľ sa nás pýtal, ako to
celé financujeme, ako sme s spoznali, či sme všetko robili na základe vôle niekoho iného. Povedali
sme, že celá réžia pochodov je hradená z transparentného účtu, na ktorý ľudia dobrovoľne
posielajú peniaze. Róbert Fico si po volebnom fiasku zasponzoroval článok, v ktorom sa píše, že
on má informácie o tom, že sme platení zo zahraničia a že sme sledovaní tajnou službou. Vzniká
otázka, prečo sme ako organizátori pochodov sledovaní a či je to legálne. Ako je možné, že radový
poslanec Fico disponuje informáciami od tajnej služby.“
Prípad bude rezonovať vo verejnosti ešte nejakú dobu a vyzerá to tak, že aj mladá Dubničanka
z neho vyťaží kapitál do budúcnosti.

Šport
Atletika
Spartak na halovom šampionáte prípraviek a mladšieho žiactva

13.1.2018
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Na vrcholnom podujatí sa zúčastnilo deväť členov dubnického klubu. Domov si priniesli
spolu päť cenných kovov.
Celkom deväť pretekárov AK Spartak Dubnica nad Váhom, šesť v kategórii prípraviek - Filip
Koyš (narodený 7.6.2008), Ladislav Vizvári (30.5.2008), Ján Gaži (26.9.2007), Nikola Hrubá
(8.1.2007), Anabel Beláková (14.10.2008), Timea Gabajová (28.2.2007) - a traja v kategórií
mladšieho žiactva - Marek Balážik (24.9.2006), Lukáš Hornák (11.4.2006) a Tamara Baranková
(9.6.2006) – sa zúčastnilo prvého významného podujatia novej atletickej sezóny, halového
šampionátu SsAZ prípraviek a mladšieho žiactva pre rok 2018, ktorý sa uskutočnil 13. januára
v Banskej Bystrici. Dubnické nádeje naň cestovali priamo z domáceho vyhodnotenia atletickej
sezóny 2017.
Dubničania si napokon spod Urpína zásluhou prípravkárov priviezli päť cenných kovov. O tri zlaté
sa zaslúžili čerstvý laureát ocenenia Dubnický atlét roka 2017 Filip Koyš (600 m, 2:02,83), Anabel
Beláková (600 m, 2:13,36) a Nikola Hrubá (diaľka 352 PB), ďalšie dva pridali Ladislav Vizváry
(striebro z diaľky, 369) a Ján Gaži (bronz z behu na 600m, 2:13,36). Nedarilo sa Tamare
Barankovej, ktorá pri svojej premiére v kategórii mladších žiačok skončila najlepšie dvadsiata
druhá (diaľka, 336), najlepšie chlapčenské umiestnenie v tej istej kategórii (11. miesto)
zaznamenal Lukáš Hornák (600 m, 2:11,08).
Najúspešnejším klubom šampionátu, ktorého sa zúčastnilo celkom 341 pretekárov z 28
tréningových centier stredoslovenskej atletickej oblasti, sa s desiatimi medailami prekvapujúco
stal AO Olympia Považská Bystrica (5-2-3) pred MŠK Žiar nad Hronom (3-4-3) a ŠK BCF Dukla
Banská Bystrica (3-4-3). Hneď za nimi skončil AK Spartak Dubnica n/V (3-1-1).
Zdroj: Jozef Tichý

Dubničania úspešní na MS SR v atletike juniorov a junioriek

4.3.2018

Dubnická výprava si z MS SR v bratislavskej hale Elán odniesla jedenásť cenných kovov
a stala sa najúspešnejšou na šampionáte. Skvelá generácia mladých atlétov opäť dokázala,
že už roky patrí k špičke na Slovensku.
Pretekári a pretekársky AK Spartak Dubnica získali spolu 3 zlaté, 4 strieborné a 4 bronzové
medaily. O najcennejšie kovy sa postarali Mária Šimlovičová v behu na 400 m a Filip Bugoš na
dvojnásobnej vzdialenosti. V štvorstovke, okrem majstrovského titulu Šimlovičovej, striebro na
spoločný medailový účet pripísala aj Sophia Zápotočná, ktorá svoj strhujúci súboj o titul prehrala
až na cieľovej čiare o 12 stotín sekundy. V behu na 800 metrov zase dosiahol tretie miesto
dubnický Sebastián Guga, tohtoročný líder slovenských dorasteneckých tabuliek v spomínanej
disciplíne.
Zlatý dubnický hetrik zavŕšila podľa očakávania A štafeta junioriek na 4x200 m, ktorá po veľmi
vyrovnanom a dramatickom súboji (v zložení Šimlovičová, Kišková, Žilková, Zápotočná)
zvíťazila pomerne kvalitným časom z prvého behu (1:43,92) pred štafetami ŠK ŠOG Nitra a AO
Slávia STU Bratislava.
Popri Sophii Zápotočnej získali ďalšie tri strieborné medaily Izabela Žilková na 200 m, Klára
Šajbenová v skoku o žrdi a štafeta 4x200 m juniorov v zložení Beláň, Kvasnica, Labo, Bugoš.
Zvyšné medaily pridali Mária Šimlovičová z finálovej šesťdesiatky, Katarína Kišková na 200 m
a Edit Kadlečíková na 3000 m.

Ďalší ročník Dubnickej bežeckej ligy je za nami

zap. 16.3.2018
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Z Dubnickej bežeckej ligy sa stáva tradičná súčasť zimnej prípravy bežcov na Považí.
Pretekári z Dubnice nad Váhom a okolia si tento rok mohli otestovať svoje schopnosti
v siedmich kolách. Slávnostné vyhlásenie súťaže sa uskutočnilo 16. marca na dubnickom
štadióne, bezprostredne po ukončení Jarného behu na tartane.
Behalo sa v parku, na tartane, popri kanáli, pod Ostrým vrchom a v DUTAF-e, na svoje si teda
prišli nielen cestní bežci, ale aj tí krosoví. Do ligy sa spolu zapojilo 158 účastníkov. Zasúťažiť si
prišli nielen dubnickí borci, na jednotlivé kolá pricestovali pretekári od Piešťan až po Žilinu či
z Moravy. V štartových listinách sa vedľa známych mien a úspešných atlétov objavili aj
nováčikovia a začínajúci bežci. Každý nastupoval na štart s rôznymi očakávaniami, niekto za
úspech považoval popredné umiestnenie alebo konkrétny čas, pre iného bolo cieľom pretek
dokončiť. Aj tu sa ukázalo, že dôležité nie je len vyhrať, ale hlavne prísť si zabehať, pretože beh
je krásny šport, ktorý robí ľuďom radosť a dokáže ich spájať.
Celkové poradie ligy po kategóriách:
Muži A do 30 rokov: 1. Miroslav Ilavský (99 b), 2. Matej Valuch (30 b), 3. Vojvodík Marek (28
b)
Muži B do 40 rokov: 1. Tomáš Podpera (93 b), Štefan Štefina (90 b), Ivan Pavlík (74 b)
Muži C do 50 rokov: 1. Pavol Porubčan (92 b), Jozef Kováč (73 b), Vendo Bugáň (65 b)
Muži D do 60 rokov: 1 Vladimír Vlasatý (102 b), 2. Peter Klobučník (86 b), Štefan Červenka
(72 b)
Muži E nad 60 rokov: 1. Pavel Dorušek (94 b), Marián Benč (94 b), Marián Cyprian (61 b)
Ženy F do 35 rokov: 1. Ľubomíra Maníková (105 b), Barbara Chrenková (84 b), Veronika
Bakalárová (70 b)
Ženy G do 50 rokov: 1. Iveta Hulvátová (99 b), Zuzana Horňáková (74 b), Michaela Žilková
(57 b)
Ženy H nad 50 rokov: 1. Alena Kadlecová (105 b), Oľga Jancová (87 b), Alica Nemčeková (64
b)
Juniori I: 1. Adam Janíček (81 b), 2. David Kováč (77 b), 3. Adrián Ambrož (75 b)
Juniorky J: 1. Klaudia Žárska (42 b), Karin Suranová (15 b), Hana Burzalová (10 b)
Žiaci K: 1. Tomáš Janíček (98 b), 2. Martin Daňo (83 b), 3. Jakub Mikuš (83 b)
Žiačky L: 1. Alžbeta Ragasová (105 b), 2. Katarína Janíčková (87 b), 3. Veronika Rajcová (10
b)

Vychádzajúca hviezda Alžbeta Ragasová

7.4.2018

Na prestížnom medzinárodnom chodeckom mítingu Poděbrady Walking 2018 sa 7. apríla
predstavila vo výbornom svetle šestnásťročná atlétka AK Spartak Dubnica nad Váhom
Alžbeta Ragasová.
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Pod vedením svojho trénera Jozefa Pavelku zaznamenala jeden
z najhodnotnejších výkonov celej slovenskej výpravy. V chôdzi
dorasteniek na päť kilometrov splnila časom 25:24 nielen
kvalifikačný limit Európskej asociácie, ale ja podstatne tvrdší
a ostrejší limit Slovenského atletického zväzu a vybojovala si účasť
na júlových majstrovstvách Európy sedemnásťročných
v maďarskom Györy. Betka skončila po veľmi dobrom výkone
ôsma, ako najlepšia zo slovenských a českých pretekárok so stratou
1:13 na víťaznú Nemku Mathildu Frenzl.
Alžbeta sa pre chôdzu rozhodla iba nedávno, na prelome rokov
2017 a 2018. Až dovtedy bola skôr úspešnou bežkyňou na dlhších
tratiach.

Bežci Jogging klubu na ČSOB maratóne

8.4.2018

V nedeľu 8.4.2018 sa v Bratislave uskutočnil mediálne známy ČSOB maratón. Ide o
podujatie, na ktorom si vytrvalci overujú, aká bola ich zimná bežecká príprava a testujú si
svoju formu na začiatku súťažného roka.
Podujatia sa zúčastnilo 11 vytrvalcov Jogging
klubu, z toho piati v maratóne a šiesti
v polmaratóne. O kvalite ich zimnej prípravy
svedčia dosiahnuté výsledky. Z nich
najkvalitnejší zaznamenal Miroslav Ilavský,
ktorý si v maratónskom behu s časom 2:36:16
vytvoril osobný rekord a obsadil výborné
celkové piate miesto. Ďalší kvalitný výsledok
dosiahla Barbara Chrenková v polmaratóne,
kde osobným rekordom 1:24:45 obsadila tretie
miesto v kategórii žien, čo je jej prvý veľký
prienik medzi slovenskú vytrvalostnú špičku.
Výsledky ďalších členov Jogging klubu v maratóne: Pavol Porubčan 2:52:39 (12. miesto, kat.
nad 40 r.), Jakub Kosiba 3:05:38, Radoslav Denke 3:16:13.
Výsledky v polmaratóne: Marian Benč 1:34:18 (4. miesto v kat. nad 60 rokov),Vendo Bugáň
1:22:38 (8. miesto v kat. nad 40 r.), Štefan Červenka 1:34:35, Daniela Ďurovcová 1:55:40 a Jana
Rajtárová 1:54:31.

Ľubomíra Maníková druhá na prestížnom Devín – Bratislava

15.4.2018

Slovenská reprezentantka a členka AK Spartak Dubnica nad Váhom Ľubomíra Maníková
sa stala najrýchlejšou Slovenkou na národnom behu Devín - Bratislava.
Podujatie sa uskutočnilo už 71. raz. Na trať dlhú 11 625 metrov sa postavilo viac ako šesťtisíc
bežcov a bežkýň. Ľubomíra dorazila do cieľa v centre Bratislavy za 43:14 minúty. Nestačila iba
na svoju dlhoročnú súperku, maďarskú reprezentantku Zitu Kácser, ktorá bola v cieli takmer o tri
a pol minúty skôr. „Bežalo sa mi super, podmienky boli dobré, diváci výborní,“ uviedla v cieli pre
médiá Maníková, ktorej sa podarilo zopakovať svoje umiestnenie spred troch rokov.
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Dubnickí vytrvalci zbierali úspechy

29.4.2018

Nedeľa 29.4. bola úspešná pre vytrvalcov Jogging klubu, ktorí dosiahli výborné výsledky na
MSR v horskom behu na Pezinskej Babe.
Na trati ULTRA 53 km vybojoval s časom
4:20:39 tretie miesto v kategórii nad 40 rokov
Pavol Porubčan, celkovo mu patrilo šieste
miesto. Na trati s dĺžkou 26 km obsadil Vendelín
Bugáň s časom 1:59:27 druhé miesto v kategórii
nad 40 rokov, v celkovom poradí skončil deviaty.
Na rovnakej trati dobehol šestnásty Jakub Kosiba
a dvadsiaty prvý Lukáš Trepáč v kategórii do 40
rokov. Na opačnom konci Slovenska sa
uskutočnil Podvihorlatský Maratón, kde zase
bodoval Miroslav Ilavský. S časom 2:42:23
skončil na druhom mieste, za víťazom zaostal iba
o tridsať sekúnd. Na tom istom podujatí sa
celkovou víťazkou na polmaratónskej trati
v kategórii žien stala s časom 1:27:46 Barbara
Chrenková.

Vincent Bašista s dvoma medailami z ME v Alicante

20.5.2018

MY Noviny Stredného Považia prinášajú v čísle 24/2018 rozhovor s Vincentom Bašistom,
dubnickým reprezentantom SR v atletike v kategórii veteránov, ktorý na ME v španielskom
Alicante (18.-20.5.) získal dve zlaté medaile.
„Kvôli operácii a zdravotným problémom som cítil tréningový
výpadok. Na dubnickom štadióne som tri hodiny denne chodil
dokola po dráhe, aby som si aspoň udržoval kondíciu. V rámci
prípravy som absolvoval aj turistický pochod Dubnická
tridsiatka, kde som išiel svojím tempom a s nikým sa nebavil,
pretože to bol pre mňa tréning.
Na šampionáte som si vybral desiatku a polmaratón, medzi
ktorými som mal deň voľna. Na štarte desaťkilometrových
pretekov nás bolo jedenásť, nepoznal som nikoho, súperi boli
iní ako na halovom šampionáte. Najviac bolo Španielov.
V úvode unikli Španiel Gomez s Talianom Borghesom. Prvý
kilometer bol pomalý, dotiahol som sa na nich a po prvom kole
som videl, že mám náskok. Postupne sa mi ho podarilo ešte
zvýšiť a v cieli som bol prvý v čase 45:54. Španiel dobehol za
mnou so stratou dvoch minút.
Na polmaratón som mal plán. Oprosti desiatke sa bežalo už o pol deviatej ráno a spolu so všetkými
veteránmi štartovali aj účastníci verejného behu. V cieli som mal výsledný čas 1:42:53, čo bolo
takmer o tri minúty slabšie oproti predpokladom. Druhý Španiel Cabano zaostal o tri minúty
a tretí Angličan Brennan dokonca o desať minút. Pri slávnostnom ceremoniáli a odovzdávaní
druhého zlata mi Slováci pomáhali so spevom hymny,“ povedal Vincent Bašista.
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Dubničania na svetovom šampionáte v Julských Alpách

2.6.2018

22. medzinárodné majstrovstvá horského behu hostil minulý rok Vršatec, tento rok prebralo
žezlo Slovinsko. Podujatie sa uskutočnilo v malebnej podhorskej obci Železniki, ležiacej
uprostred Selškej Doliny v Julských Alpách, neďaleko turisticky veľmi známeho
a navštevovaného Bledského jazera.
24 Slovákov si vyskúšalo náročnú trať v dvoch variantoch. Dlhšia trať mala dĺžku 10,8 km
a prevýšenie 1180 metrov, kratšia s dĺžkou 7,2 km mala prevýšenie 870 metrov. Bežci stúpali na
vrchol Ratitovca do výšky 1640 metrov.
Slovákom sa na nej nedarilo, vlani pod Vršatcom získali celkom sedemnásť medailí, tento rok iba
jednu. Viaceré vlaňajšie medailové osobnosti však neštartovali a vo výprave chýbala kvalita.
Najbližšie k možnosti zopakovať si svoj vlaňajší úspech bola minuloročná vicemajsterka Iveta
Hulvátová z dubnického Jogging klubu, ktorá na členitej trati napokon skončila štvrtá za trojicou
výborne disponovaných Talianok.
Česť zachraňovalo družstvo žien s Dubničankou Chrenkovou, ktoré získalo jediný bronz pre našu
krajinu.
Dubnický Jogging klub reprezentovali ešte Fiamin, Benč, Tichý, Jancová, Vlasatý, Jambor,
Tomčány, Horňáková, Horňák.
Zdroj: MY Noviny Stredného Považia 24/2018

Hodinovku vyhrali Ilavský a Maníková

4.6.2018

Dubnická hodinovka už roky veľké prekvapenia neprináša. Aj v tohtoročnej edícií
dominovali bežci, od ktorých sa to čakalo. Na dubnický „tartan“ vybehlo spolu 57 bežcov.
Muži A do 30 rokov: 1. Ilavský 16874 m, 2. Markovič, 14675 m, 3. Vronka 13420 m
Muži B do 40 rokov: 1. Štefina 16019 m, 2. Forgáč 15 824 m, 3. Oláš 15 634
Muži C do 50 rokov: 1. Plevák 15008 m, 2. Bugáň 14 780 m, 3. Tomčány 14717 m
Muži D do 60 rokov: 1. Klobučník 15260 m, 2. Vlasatý 14 350 m, 3. Pavlacký 14333 m
Muži E nad 60 rokov: 1. Sviták 12833 m, 2. Bašista 12367 m, 3. Dobrodenka 12099 m
Ženy F do 35 rokov: 1. Maníková 15501 m, 2. Bakalárová 13713 m, 3. Štítiková 13656 m
Ženy G nad 35 rokov: 1. Hulvátová 13956, 2. Hudáková 13721 m, 3. Mituchová 11698 m

Bronz v Čokoládovej Tretre pre Dubničanku Adelku Koyšovú

13.6.2018

Medzi dvanástimi najmladšími vyslancami slovenskej atletiky na mítingu Zlatá tretra
Ostrava sa v dobrom svetle ukázala aj Dubničanka Adelka Koyšová.
Čokoládová tretra je súčasťou Zlatej tretry, ide o viackolovú súťaž pre deti. Slováci si v rámci
finále Čokoládovej tretry vybojovali v konkurencii českých a poľských nádejí dve prvé, dve druhé,
tri tretie, dve štvrté a po jednom piatom, siedmom a ôsmom mieste. Jeden z čokoládových bronzov
získala aj talentovaná atlétka AK Spartak Dubnica nad Váhom Adelka Koyšová. Adelka skončila
v košickom finále v behu na 100 metrov na druhom mieste, na medzinárodnej scéne si pohoršila
iba o jednu priečku, keď medzi seba a víťaznú Paťku Bielikovú pustila českú reprezentantku Nelu
Kocourkovú.
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Dve Dubničanky prispeli k novému slovenskému rekorku na MS

15.6.2018

Aj dubnické reprezentantky sa predstavili na majstrovstvách sveta v atletike juniorov vo
Fínsku (10.-15.júna).
Ako prvá sa z trojice našich atlétok predstavila Hanka Burzalová, ktorá absolvovala disciplínu
10 000 metrov chôdza za 49:57:70. Obsadila dvadsiatu štvrtú priečku a vytvorila si osobný rekord.
Ďalšie dve členky AK Spartak, štvrťkárky
Mária Šimlovičová a Sophia Zápotočná,
v službách reprezentácie Slovenska v Tampere
nesklamali
a v štvorzáprahu
s Emmou
Zapletalovou a Miriam Cidoríkovou sa
spoločne podpísali pod nový slovenský
juniorských rekord štafety na 4x400 metrov
s hodnotou
3:44,05,
keď
spomedzi
devätnástich štafiet zo šiestich kontinentov
obsadili šestnáste miesto.

Vincent Bašista s troma medailami z MS

16.9.2018

Dubničan Vincent Bašista a člen miestneho AK Spartak je už tradičným medailistom zo
svetových podujatí vo vytrvalostnom behu veteránov. Tento rok priviezol z MS v španielskej
Malage (4. – 16.9.2018) kompletnú sadu cenných kovov. Rozhovor s úspešným bežcom
priniesol týždenník MY Noviny Stredného Považia (autor Jozef Šprocha). Do kroniky z neho
vyberám aspoň niekoľko fragmentov.
„Po dvoch striebrach z Madridu a dvoch tituloch z Alicante som sa nechcel vracať naprázdno ani
z Malagy. Prihlásený som bol v štyroch disciplínach – kros, desať a päť kilometrov a polmaratón.
Medzi disciplínami bol trojdňový čas na odpočinok.
Začínal som krosom, ktorý bol situovaný do parku, za tretím Talianom Borhesim som zaostal o 22
sekúnd. S výkonom so bol spokojný, urobil som si obraz o súperoch pred ďalšími disciplínami.
Deň pred štartom 10 km preteku sme absolvovali celodenný výlet na Gibraltár a dlhá cesta
autobusom sa podpísala pod môj výkon. Pre veľký počet bežcov sa nebežalo tradične na štadióne,
ale v meste na asfalte. Prvú polovicu som zvládol na prvom mieste v čase okolo 22 minút, potom
sa na mňa dotiahol Angličan Ford, ktorý si vytvoril náskok a vyhral. Bol som spokojný so
striebrom, medaila bola vo vrecku. Päť kilometrov dlhé preteky sa bežali na štadióne, ale v dvoch
skupinách. Príliš som nešpekuloval a od úvodu som bežal naplno neustále v čele a udával tempo.
Až v poslednom kole ma dostihli Angličania Shirley a Ford, ktorých zrýchleniu som už nestačil
a dobehol som tretí. Na víťazného Forda som stratil osemnásť a na druhého Shirleyho iba tri
sekundy.
Na polmaratónskej trati som za veľkého favorita považoval práve Forda, ktorý ma
v predchádzajúcich troch pretekoch už zdolal. Do 10. kola sme bežali v čele s robustným
Američanom Hendrickom. Na obrátke som ho stratil a pri sledovaní medzičasov som zistil, že
bežím podľa plánu. Postupne však začala stúpať horúčava, na občerstvenie pri trati bola iba voda
a ja som si pomohol magnéziom, ktoré som mal v malej fľaštičke. Tempo sa mi darilo udržiavať
a na štadión som vbehol ako prvý a po záverečnom okruhu ma čakalo zlato za 1:40:30. Druhý
dobehol Ford o viac ako dve minúty neskôr.“

Trenčiansky polmaratón 2018 s výraznou dubnickou stopou

9.9.2018
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9. septembra o deviatej ráno odštartoval Trenčiansky polmaratón 2018. Dubničania opäť
dokázali, že sa im v krajskom meste darí, a postavili sa na stupne víťazov vo viacerých
kategóriách.
Súhrnný názov Trenčiansky polmaratón zastrešoval opäť tri samostatné súťaže. Hlavnou bol
Lugera polmaratón, teda beh jednotlivca na trati dlhej 21, 0975 kilometra. V súťaži s názvom
Mitická štafeta pretekali na rovnako dlhej trati tímy, zložené najviac zo štyroch členov. Program
dopĺňali detské behy.
V polmaratónskej disciplíne jasne zvíťazil bežec dubnického Jogging klubu Miroslav Ilavský,
ktorý s časom 1:13:24 vytvoril aj rekord podujatia. Medzi mužmi v kategórii nad 60 rokov
dominoval náš Marián Cyprian. Nezaostali ani dubnické ženy. Barbara Chrenková sa stala
celkovou ženskou víťazkou podujatia v čase 1:28:54, v kategórii nad štyridsať rokov s prehľadom
dominovala bežecká stálica Iveta Hulvátová. Medzi štafetami si suverénne počínalo dubnické
zoskupenie Gunnex Running Team
v zložení Ivan Pavlík, Samuel
Valuch a Štefan Štefina, ktoré
zvíťazilo s náskokom viac než
jedenásť minút a vytvorilo aj
rekord podujatia v tejto kategórii.
Aj tretie miesto medzi štafetami
získali Dubničania, konkrétne
zoskupenie s názvom Navrchol.sk
Za Mareka v zložení Miroslav
Tomčány, Juraj Marušinec, Sedlák
Pavol, Vavruš Ján.

Na Silvestrovskom behu najrýchlejší Jozef Bubeník

30.12.2018

24. ročník tradičného silvestrovského behu na tartane, ktorý už druhý rok nesie prívlastok
memoriál Pavla Rajca, sa uskutočnil v nedeľu 30. decembra.
Päť kilometrov dlhú trať zabehol
najrýchlejšie Jozef Bubeník (MKŠS-AK
Kysucké Nové Mesto, 15:35), druhý
skončil aktuálne najlepší dubnický
vytrvalec Miroslav Ilavský (16:10), tretí
finišoval
Trenčan
Tomáš
Podpera
(Bikeacademy, 16:49). Medzi ženami boli
najrýchlejšie domáce pretekárky Ľubomíra
Maníková (18:44) a Barbara Chrenková
(19:21). Preteky boli zároveň druhým
kolom Dubnickej zimnej bežeckej ligy
2018/2019.

Futbal
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Dubnický štadión sa rekonštruuje

2.3.2018

Na dubnickom futbalovom štadióne sa demontujú sedačky na „starej“ tribúne. Začínajú
práce, po ktorých skončení by mal dubnický štadión spĺňať európske štandardy.
Zoznam futbalových štadiónov, ktoré prejdú modernizáciou, sa rozšíril o ďalšie tri. Štát podporí
aj obnovu areálov v Liptovskom Mikuláši, Dubnici nad Váhom a Spišskej Novej Vsi. Rozhodla
o tom 4. októbra vláda na návrh ministersky školstva Martiny Lubyovej (nominantka SNS). Zvýši
sa i suma na rekonštrukciu Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu v
Poprade.
Národný športový projekt rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky
2013 – 2022 sa rozšíril v dôsledku zmeny ohľadom štadióna Štiavničky v Banskej Bystrici. Na ten
bola vyčlenená pôvodne dotácia vo výške 2,4 milióna eur. Po novom bude obnova tohto štadióna
financovaná z iných zdrojov štátneho rozpočtu. Z národného športového projektu bola Banská
Bystrica vyškrtnutá a suma alokovaná na projekt sa prerozdeľuje medzi trojicu štadiónov v
Liptovskom Mikuláši, Dubnici nad Váhom a Spišskej Novej Vsi a pre Národné tréningové
centrum SFZ.
Trojicu miest, ktoré boli do národného športového projektu zaradené, schválila Konferencia SFZ
29. júna tohto roku. Zohľadnila pritom regionálny princíp projektu, aby boli finančné prostriedky
rovnomerne alokované do všetkých častí Slovenska. Liptovský Mikuláš, Dubnica nad Váhom a
Spišská Nová Ves získajú príspevok v rovnakej výške - po 0,75 milióna eur.
Zdroj: TASR

Jedným z členov jedenástky roka ZsFZ aj Matej Jakúbek

zap. 20.4.2018

Považskobystrický rodák začínal s futbalom v rodnom meste, kde sa dlho neohrial. V tomto
roku pomohol Dubničanom k postupu do druhej ligy. Kvalitné výkony si všimol aj ZsFZ,
ktorý ho zaradil do jedenástky roka.
„Ako dorastenec som hrával už pod vedením trénera Jozefa Jakuša
v Dubnici, Po čase prišiel s ponukou Slovan, s ktorým som podpísal
trojročnú zmluvu. Bol som ešte veľmi mladý, veľa som si nezahral.
V Dubnici som nastúpil aj za rezervu Slovana vo vtedajšej druhej lige.
Zo Slovana mám aj titul a zahral som si aj v Európskej lige vo
švajčiarskom Berne, kde som striedal Halenára. Istý čas som bol na
hosťovaní v Dunajskej strede a v roku 2016 ma zavialo znova na
Považie do Novej Dubnice,“ povedal Matej Jakúbek.
Pôsobenie v štvrtoligovej Novej Dubnici netrvalo dlho, počas zimnej
prestávky sezóny 2016/2017 nasledoval prechod do Dubnice, ktorá bola
v dolných poschodiach treťoligovej tabuľky.
Zdroj: My Noviny Stredného Považia 15/2018

Bývalé hádzanárske ihrisko sa zmenilo na minifutbalové

25.6.2018

Ihrisko, Dubničanom známe ako Japex, ešte donedávna slúžilo len ako parkovisko. Prešlo
však kompletnou rekonštrukciou a po novom bude určené ako plocha na malý futbal.
Slávnostne ho 25. júna otvorili futbalovým turnajom žiakov základných škôl.
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Výmena plochy na malom ihrisku je pokračovaním obnovy športového areálu, predchádzala jej
kompletná výmena umelého trávnika na veľkom futbalovom ihrisku.
Na slávnostnom otvorení vystúpili
mažoretky z dubnického CVČ, majstri
SR v gymnastike zo ZŠ s MŠ C I a Pavla
Demitru a tanečná skupina Tweety.
Po príhovoroch primátora Jozefa
Gašparíka a Vladislava Pavlikovského
nasledoval slávnostný výkop, ktorý
odštartoval futbalový turnaj žiakov.
V ňom triumfovala ZŠ s MŠ C I, druhí
skončili „Demitrovci“,, na treťom
miestne Novodubničania zo ZŠ s MŠ
Janka Kráľa. Medzi dievčatami
triumfovala Dubnica nad Váhom nad
Novou Dubnicou.

Dubnica pred štartom sezóny v druhej lige

zap. 20.7.2018

Dubnický tím čakajú boje v druhej najvyššej súťaži. Pred sezónou zorganizoval klub tlačovú
konferenciu, na ktorej pred médiami vystúpili prezident klubu Peter Švec, primátor Jozef
Gašparík, tréner Peter Gergely, asistent trénera Peter Jakuš a kapitán Matej Jakúbek.
„Príprava po skončení súťaže bolo krátka, no mužstvo je dobre nastavené, tak uvidíme, čo prinesie
úvodný zápas v Poprade. Máme tri hlavné ciele. Chceme sa pohybovať v pokojných vodách
tabuľky, dôležité je, aby bol spokojný divák, ktorý po zápase vidí, že hráči majú trenírky zelené od
trávy. Robíme s mladými hráčmi, drahí neprídu, skúsime hrať s tými, ktorí súťaž vykopali. Zmien
bolo málo, uvidíme, či to bude fungovať, ale hráčom veríme. Chceme, aby tu bola hrdosť na mesto
a klub, ktorý ich vychoval,“ povedal na tlačovej konferencii Peter Švec.
„S Belušou máme dohodnutú spoluprácu, išiel tam trénovať Dušan Kramlík, ktorému sú
k dispozícii niekoľkí hráči z nášho úspešného staršieho dorastu. Čerstvá je spolupráca s Novým
Mestom nad Váhom, kde je dohoda o striedavom štarte hráčov. Je to ako farma, hráči, ktorí
nezasiahnu v 2. lige, môžu nastupovať v 3. lige, čo pomôže najmä mladými pri získavaní
skúseností,“ dodáva Peter Gergely.
Hlavným trénerom bude práve Peter Gergely, jeho asistentom Peter Jakuš, ktorý doviedol Dubnicu
k postupu. Zmena na trénerskom poste bola vynútená splnením licenčných podmienok. Spolu
viedli prípravu, ktorá sa odohrávala v domácich podmienkach. Väčšina tímu zostala pokope,
novými tvárami sú Nečas zo Zlína, krajný hráč Mikuš z Nového Mesta a brankár Goga, ktorý
hrával v Senici. Pribudla aj pätica chlapcov z devätnástky – Knižka, Bartoš, Levai, Nomilner,
Klemens.
Dubnica je známa kvalitnou prácou s mládežou a klub vychoval množstvo reprezentantov.
V uplynulej sezóne oba dorasty vyhrali 2. ligu, no postup do 1. ligy neprišiel.
„Zväz má viacero kritérií, ústupky nerobí a, bohužiaľ, prvá priečka nám nestačila. Nespĺňali sme
podmienku účasti mužov v 1. alebo 2. lige. Teraz je aj táto podmienka splnená, no čaká nás rok
tvrdej práce, aby chlapci výsledok zopakovali,“ vysvetľuje Peter Švec.
V druhej lige sú tímy, ktoré hrávajú domáce zápasy pri umelom osvetlení. V Dubnici osvetlenie
stojí, no už viac ako desaťročie sa pod ním futbal nehral. „Chceme ho dať do poriadku, urobiť
revízie, aby bolo k dispozícii. Nie je to lacná záležitosť, 25-tisíc eur ročne dáme radšej do mládeže.
Možno to niekedy skúsime, ak nám to priláka o päť stoviek divákov viac, môžeme uvažovať
o pokračovaní, no potrebujeme nájsť sponzora,“ tvrdí prezident klubu.
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Na štadióne prebieha rekonštrukcia, práce postupujú počas plnej prevádzky štadióna. Prvá etapa
je hotová, druhá skončí v jeseni, kedy bude hotová južná tribúna. Cez zimnú prestávku prídu na
rad šatne, po nich rekonštrukcia administratívnej budovy a výstavby oblúkov medzi tribúnami.
V prípravných stretnutiach Dubničania zdolali juniorku Zbrojovky Brno 2:1 a Púchov 4:3,
remizovali so Zlínom 1:1, prehrali v Seredi 0:3 a v Kroměříži 1:4.
Káder: Digaňa, Hodál, Goga – Beňo, Zagranyšnyj, Štefánek, Pagáč, Častulín, Švec, Nomilner,
Václav – Suchý, Knižka, Čurík, Mikuš, Levai, Cisár, Jakúbek – Janco, Klemens, Vujoševič,
Bartoš, Nečas, Buček, Horecký.
Zdroj: MY Noviny Stredného Považia 29/2018

FK Dubnica si splnila jesenný cieľ

zap. 5.11.2018

Dubničania si po návrate do druhej ligy kládli za cieľ vyhnúť sa bojom o záchranu, čo sa im
v prvej polovici súťaže darilo. Po poslednom jesennom kole sa usadili na ôsmej priečke
ligovej tabuľky.
Ich bilancia je 17 zápasov, 6 výhier, 4 remízy, 7 prehier a 22 bodov. Dubničania po nie príliš
presvedčivom úvode (5 zápasov, štyri prehry, jedno víťazstvo) pridali, zohrali sa, začali si veriť
a predvádzali atraktívny futbal, ktorý na tribúny pritiahol divákov.
Mužstvo oficiálne vedie Peter Gergely, asistentom je Peter Jakuš. Právo on zhodnotil sezónu pre
MY Noviny Stredného Považia (48/2018, autor Jozef Šprocha). Do kroniky vyberám niekoľko
fragmentov z rozhovoru:
„Pred súťažou bolo cieľom po polovici, t. j. 15 kole, mať na konte dvadsať bodov, čo sme presne
splnili. Pridali sme doma bod so silným Popradom a na Lokomotíve sme zachraňovali remízu
v poslednej minúte. Bodov mohlo byť viac, mrzia domáce zápasy, s Bardejovom bolo v 87. minúte
1:0, keď hostia vyrovnali. Proti Banskej Bystrici sme viedli 1:0, nevyužili vyložené šance a súper
vyrovnal. Oproti prvému zápasu v Poprade 21. júla a odvete s týmto súperom 3. novembra bol
vidieť na mužstve veľký pokrok.
V ofenzíve sme na 3 mieste s 32 gólmi. Je dobré, že sa dostávame do šancí, no v ich premieňaní
máme rezervy. Náš kanonier Vujoševič dal 14gólov, ale pokojne ich mohol streliť aj viac. Ak by
sme boli efektívnejší, sme v tabuľke niekde úplne inde. V náročnej súťaži rozhoduje každý detail.
Súperi často skórovali aj z „pološancí“, na čo sme neboli zvyknutí. Medzi naše najlepšie zápasy
radím ten s Interom, Liptovským Mikulášom, Skalicou a zápas v Pohroní u lídra tabuľky splnil tie
najprísnejšie kritériá, hoci sme prehrali 2:1.
Čo sa týka disciplíny, vylúčený bol iba Pagáč po dvoch žltých kartách. Jakúbek, Pleva a Václav
mali stop na jeden zápas za 5 žltých kariet. Všetky však pramenili z bojovnosti, občas boli za
protesty, nie za zákerné fauly.
Zo štruktúr klubu odišiel kondičný tréner Marek Filo, spolupráca skončila začiatkom septembra,
pretože Marek dostal ponuku zo Žiliny, ktorá sa neodmieta. V jeho práci pokračuje Adam Cisár,
ktorý pôsobí v treťoligovej Beluši, no pomáha nám ako kondičný tréner. Vedie silové tréningy.
Viacerí hráči hrali na farme v Novom Meste, ďalší v Beluši, s ktorou tiež spolupracujeme. Je to
výhoda, lebo kto nehrá druholigový zápas, odohrá o deň neskôr treťoligový. Hráči sú v plnom
zaťažení, nemusíme robiť pozápasové tréningy a najmä získavajú hernú prax, čo by na lavičke
nebolo možné.
Okrem druhej ligy sme účinkovali aj v Slovnaft Cupe. V Bešeňovej sme vyhrali dvojciferne,
nasledovala výhra v Kolárove a vypadnutie s FC Košice,“ zhrnul jeseň asistent tréner Peter Jakuš.
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Hokej
MHK Dubnica predstavila nového trénera

zap. 13.7.2018

Bývalý hokejový útočník Tibor Melichárek sa stal novým trénerom účastníka druhej
najvyššej slovenskej súťaže MHK Dubnica nad Váhom.
Pre 42-ročného bývalého hráča Dukly
Trenčín pôjde o prvý trénerský angažmán,
Dubnicu povedie spolu s Tomášom
Valachom. Niekdajší zakončovateľ Dukly
Trenčín, Slovana Bratislava, Piešťan či Sparty
Praha pôsobil v sezóne 2016/2017 v Dubnici
ešte ako hráč.
Pre 42-ročného rodáka z Topoľčian pôjde o
prvý trénerský angažmán, Dubnicu povedie
spolu s Tomášom Valachom.
Dubničania tiež oznámili aj dve mená na
doplnenie hráčskeho kádra pre sezónu
Tibor Melichárek
2018/2019. Novou akvizíciou MHK sa stal
dvadsaťdvaročný brankár Daniel Gibl, ktorý v uplynulom ročníku chytal v I. lige za Trnavu a tiež
v tretej najvyššej švédskej súťaži Divison 1 za Visby/Roma.
Útočník Dominik Kanaet zasa predĺžil s dubnickým klubom zmluvu. Chorvátsky reprezentant
odohral v uplynulej sezóne za MHK dovedna 45 prvoligových zápasov, nazbieral v nich 27 bodov
(12+15) a 84 trestných minút. Informácie priniesla facebooková stránka MHK Dubnica.

Iné
Cyklotrialista Pavol Cibíček

zap. 10.2.2018

Pavol Cibíček z mestskej časti Prejta reprezentuje cyklotrialový klub Záriečie pri Púchove.
Už od svojich siedmich rokov pravidelne reprezentuje naše mesto a celé Slovensko na
majstrovstvá sveta a iných vrcholných podujatiach.
Účasť na týchto súťažiach si vybojoval vďaka šiestim titulom majstra Slovenska v rôznych
vekových kategóriách. Na medzinárodných súťažiach sa zo začiatku umiestňoval v druhej polovici
štartového poľa, postupne s pribúdajúcim vekom sa prepracovával do pretekárskej špičky, no stále
za medailovými umiestneniami. Až záver roka 2017 priniesol jeho prvý úspech – na ME v Brne
získal v kategórii do 17 rokov titul vicemajstra Európy.
Obrovskú zásluhu na tom má jeho matka Michaela, ktorá vychováva tri deti. Navyše Pavol preteká
bez sponzorov. Cyklotrial je šport menej známy, málo podporovaný. Na dlhé cesty Pavlovi prispeli
čiastočne cyklotrialový klub Záriečie a Slovenský zväz cyklistiky. Účasť na MS v Španielsku však
bola pre neho z finančného hľadiska nereálna.

Majstrovstvá Slovenska halových modelov

17.2.2018
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Aj v roku 2018 zorganizoval raketomodelársky klub
na úvod sezóny Majstrovská Slovenska halových
hádzadiel – F1N a vrtuľových modelov s pohonom
gumovým zväzkom N-50.
MS boli zároveň aj siedmym ročníkom Dubnického
putovného pohára. 17. februára v športovej hale
nastúpilo na súťaž 8 mladších žiakov, 8 starších žiakov,
4 juniori a 30 seniorov z celého Slovenska. Tí súťažili
v dvoch kategóriách F1N a N-50.
Organizačný tím mal tento raz menej času na prípravu
MS, súťaž sa mala pôvodne uskutočniť v Humennom.
Tamojší klub bol pre problémy s dodržaním pôvodne
potvrdeného termínu zo strany vlastníka haly nútený
súťaž na východe zrušiť.
Kompletné výsledky je možné nájsť na stránke rmkdubnica.webnode.sk.

Vyhodnotenie Stredoeurópskeho pohára silných mužov

3.3.2018

Organizácia SASIM pripravila na 3. marca v dubnickom dome kultúry veľkolepé
vyhodnotenie Stredoeurópskeho pohára silných mužov.
Pretekár, ktorí si zakúpil vstupenku na podujatie, mal automaticky zaplatený členský poplatok na
aktuálnu sezónu. Pred dubnickým publikom predvádzali pretekári šou priamo na javisku. Jedným
z ťahákov podujatia bola najsilnejšia žena Slovenska Jana Vašková z Bardejova. Medzi mužmi sa
prezentovali napríklad Kobylarz, Šíma či Cyfra, ale aj František Piros.
Podujatie moderoval majster Európy v tlaku na lavici Milan Gabrhel. V programe spieval Pavol
Drapák, so svojím číslom vystúpili fitnessky.

Športovci roka 2017

19.4.2017

Aj v roku 2018 mesto Dubnica nad Váhom zorganizovalo vyhodnotenie najlepších
športovcov za uplynulý rok. Vo štvrtok 19. apríla 2018 v obradnej sieni mestského úradu
prevzali z rúk zástupcu primátora mesta Františka Mikoláška ocenenie najúspešnejší
športovci, tréneri a športové kolektívy v roku 2017. Kultúrny program počas podujatia
zabezpečovali žiaci dubnickej ZUŠ.
Ocenení športovci:
Kategória žiaci: 1. Ľubomír Kubiš – Atletický klub Spartak, 2. Dominik Juhás – Mestský
hokejový klub, 3. Dominik Bagin – Mestský futbalový klub
Kategória dorast – junior: 1. Tobias Vančo – Športový klub cyklistiky, 2. Filip Bugoš –
Atletický klub Spartak, 3. Gregor Antunovič – Boxing klub
Kategória dospelí: 1. Denisa Bučková – Atletický klub Spartak, 2. Tatiana Manďáková Boxing klub, 3. Michal Kluka - Mestský hokejový klub
Kategória tréner: 1. Karol Ťupek– raketomodelársky klub, 2. Dávid Hikel - Športový klub
cyklistiky
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Kolektív mládeže: 1. Družstvo dorasteniek - Atletický klub Spartak
Kolektív dospelých: 1. A muži – futbal
Mimoriadne ocenenie: 1. Veteráni SR – MHK, 2. Klub turistov

Rekordná
Dubnická
tridsiatka s novou trasou

28.4.2018

Dobré počasie privábilo 28.4. do DuTaF Centra viac ako 1600 turistov. Práve tu prebiehala
registrácia na obľúbený turistický pochod.
KST Dubnica nad Váhom ako hlavný organizátor pripravil klasické trasy na desať, dvadsať
a tridsať kilometrov. Úplnou novinkou bola 35 kilometrov dlhá trasa, na ktorej bolo možné plniť
aj odznak výkonnostnej turistiky. Nová trasa neviedla z Kopanice priamo na Hoľazne, ale
z hrebeňa zišla do Iliavky, ponúkla stúpanie na skalnatý vrchol Vlčinec a na tridsaťkilometrovú
trasu sa napojila po hrebeni tesne pred kontrolným stanovišťom na Hoľazniach. Možnosť spestriť
si tradičný pochod privítalo viacero turistov. Nástup na spomínanú trasu bol kvôli dĺžke pochodu
iba do 8.30.
Pre cyklistov organizátori prichystali dva okruhy s dĺžkami 25 a 30 kilometrov. Počasie bolo
horúce a aj vďaka nemu sa podujatie tešilo rekordnej účasti. Na mnohých miestach ľudia opekali,
najmä desaťkilometrovú trasu využívali práve rodiny s malými deťmi. Cieľ sa nachádzal opäť
v areáli DuTaFu, kde sa mohli turisti občerstviť, najesť a vypočuť si pripravený hudobný program.

Panoráma z Vlčinca, ktorý pribudol do itinerára Dubnickej 30-ky. Foto: kst.dubnica.sk

Peter Hudeček získal ďalší slovenský titul v bocii

zap. 20.5.2018
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Niekoľkonásobný majster Slovenska, účastník ME a MS
Dubničan Peter Hudeček má za sebou prvý úspech v
novej kategórii. Po návrate z dejiska slovenského
šampionátu družstiev a párov z Bratislavy sa s ním
porozprával redaktor MY Noviny Stredného Považia.
Ešte vlani ste súťažili v kategórii BC 2, no v tomto roku
vás vidíme v kategórii BC 5. Aký bol dôvod prestupu?
Nezávisí to odo mňa, na šampionáte v Írsku rozhodli o
preklasifikovaní do kategórie s ľahším postihnutím
medzinárodní lekári. Ak by to bola pravda, môj zdravotný
stav by mal byť lepší, čo však neplatí. Nedalo sa nič robiť,
iba rozhodnutie rešpektovať.
Slovenský šampionát nebol prvou akciou v tomto roku.
Ako sa vám darilo v lige?
V prvých dvoch kolách mi to veľmi nešlo, nepodarilo sa mi dostať sa medzi najlepších. Každý deň
predsa nemôže byť nedeľa, idem ďalej.
V Bratislave ste štartovali v súťaži párov, váš partner bol z iného klubu. Prečo?
V tíme Altius Bratislava, za ktorý hrám, sme v tejto kategórii traja. Dvaja z nich vytvorili pár, ja
som musel hľadať v inom klube. Spoluhráčom sa stal Ľubomír Kondela z z bratislavského OMD.
Bola to vaša spoločná premiéra a dopadla dobre. Aká bola cesta za titulom?
Prihlásilo sa päť párov, hralo sa každý s každým, pretože pri takom malom počte sa skupiny nedali
vytvoriť. Pred každým zápasom sa vyžrebuje farba lopty, každý z hráčov má k dispozícii tri. Hrá
sa štyri zmeny, nie je to ako u jednotlivcov, kde hrám sám za seba. Tu treba rozmýšľať, ako
pomôcť kolegovi či zablokovať súpera. V prvom zápase sme zdolali trio
Illéš, Verner, Štrkáčová 16:0. V pároch môžu byť aj traja hráči, jeden môže striedať, no
vystriedaný hráč už nemôže pokračovať. Oslejovú, Farbovú a Soročinovú sme zdolali bez
problémov 9:2. Najťažší zápas bol s párom Ryšavá, Varga, kde sme vyhrali iba 3:2. Pred
posledným zápasom so Sotoniakom a Suchánkom sme oba páry mali po tri výhry. Vedeli sme, že
nemôžeme skončiť horšie ako druhí, ale chceli sme vyhrať, čo sa podarilo po výsledku 4:1. V
pároch mám šiesty titul, ale v novej kategórii je to premiéra.
Čo znamená zisk titulu?
Zasa som s niekam posunul, motivácia je veľká, mám prečo hrať ďalej. Verím, že si zahrám v
reprezentácii. Program tohtoročných ME a MS ešte nepoznám, do olympiády je ešte ďaleko, ale
verím, že raz to vyjde.
Zdroj: MY Noviny Stredného Považia 19/2018

Michal Lukáč svetovým šampiónom v naturálnej kulturistike

2.6.2018
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Dubnický kulturista sa stal 2. júna v Brne majstrom sveta
v naturálnej kulturistike v kategórii Men Physically
Challenged.
Naturálna kulturistika sa snaží očistiť odvetvie od dopingu
a nelegálnych podporných prostriedkov. Súťažiaci majú
obmedzenú váhu vzhľadom na svoju výšku, nie je teda možné
tvoriť extrémnu svalovú hmotu. Samozrejme, súčasťou
naturálnej kulturistiky sú rôzne antidopingové testy.
Michal porazil konkurenciu vo svojej kategórii a napriek
svojmu hendikepu, chýbajúcej dolnej končatine, si dokonca
zasúťažil medzi zdravými v kategórii Physique do 23 rokov.
Umiestnil sa tu na fantastickom šiestom mieste.

Wild Kings vicemajstrami Restart Extraligy

22.6.2018

Dubnickí inline hokejisti odohrali už svoju 16. sezónu v najvyššej súťaži, v ktorej
získali už šesť titulov majstrov Slovenska.
Vo finále proti Red Rebel Bratislava Mad Dogs sa rozhodovalo až v treťom zápase
(22.6.2018), v ktorom zvíťazil tím z hlavného mesta 9:6.
Tím Mongisbau Dubnica Wild Kings obohatil svoju zbierku úspechov, v nej má už šesť
titulov majstrov Slovenska, päť titulov vicemajstra a štyri tretie miesta.
Mužstvo: Denis Trenčan, Pavel Charvát, Tomáš Nechala, Peter Kotlárik, Dominik Trška, Patrik Augustín,
Miroslav Kristín, Enrik Švec, Marek Valach, Roman Trenčan, Michal Bábriš, Ľuboš Karšay, Dominik
Hegyi, Matúš Floriš, Tomáš Tatar, Peter Trška, Vladimír Kútny, Ondrej Burzala, Martin Klučár, Jaroslav
Filo

Dubnickú ligu malého futbalu vyhrali Čukaričky

zap. 10.7.2018

Mestská liga malého futbalu mala ešte nedávno tri, potom už iba dve ligy. Momentálne
funguje pre nedostatok mužstiev ako jedna súťaž.
Tímy sa po odohratí prvej časti systémom každý z každým kvalifikovali podľa počtu bodov do
hornej (desať tímov) alebo dolnej časti tabuľky (osem tímov), v druhej časti ročníka sa potom
konfrontovali len z mužstvami v tejto minitabuľke. Jediná súťaž však poukazuje na veľké
výkonnostné rozdiely. Prvé Čukaričky majú na konte po jej skončení 81 bodov, posledné AEK iba
štyri.
Konečná tabuľka:
Horná časť: 1. Čukarički 81 b, 2. Espanyol 72 b, 3. Red Debils 60 b, 4. Merengues 54 b, 5.
Ťukess 52 b, 6. Pruhy 43 b, 7. Santos 36 b, 8. Holuby 36 b, 9. Real Old boys 36 b, 10. Drink team
33 b
Spodná časť: 11. Kollárova 38 b, 12. Vasco 36, 13. Cestári 32, 14. AC Zranenie 28, 15. Zlatý
bažant 25 b, 16. Doors pub 24 b, 17. Tryskáč 24 b, 18. AEK 25 b

Marko Gaľa víťazom INTERTOUR FAI 2018

17.7.2018
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Dubnický raketomodelár triumfoval v seriálovej súťaži v kategórii termické vetrone
s elektrickým pohonom.
Seriálovú súťaž INTERTOU FAI F5J 2018 a Eurotour FAI zorganizoval počas víkendu 16. -17.
júla na letisku v Slavnici dubnický raketomodelársky klub s podporou mesta Dubnica nad Váhom.
Súťaž trvala celkovo dva dni, zúčastnilo sa na nej 78 súťažiacich zo štrnástich krajín sveta. V
hodnotení sa na prvej priečke umiestnil mladý Marko Gaľa z Dubnice nad Váhom. Druhú priečku
obsadil P. Rižner zo Slovinska a na treťom mieste sa v celkovom hodnotení skončil A. Gallet
z Francúzska.

Športová výzva Tomáša Tatara

21.7.2018

21. júla sa na Námestí Matice slovenskej uskutočnilo komerčno-benefičné podujatie
s názvom Športová výzva Tomáša Tatara.
Podujatie začalo v doobedňajších hodinách florbalovými stretnutiami deti z dubnického MFK,
MHK a Kopeckého hokejového klubu. V zápasoch triumfovali mladí futbalisti, ich súperi však
patrili do nižšej vekovej kategórie, čo sa výrazným spôsobom odrazilo na výsledkoch.
Na turnaj detí nadviazal exhibičný zápas,
v ktorom si mohli diváci vychutnať umenie
hokejistov, medzi inými Hossovcov, Cháru,
Daňa, Bližnáka či Gáboríka, a najmä členov
florbalovej reprezentácie.
Paralelne so zápasmi prebiehal na námestí aj
casting show Moja mama varí lepšie ako tvoja.
Záver programu patril hudobnej skupine Dríst,
hrajúcej prevažne ľudové piesne v rockových
aranžmánoch.
Na organizácii podujatia sa podieľalo naše
mesto, nadácia TV JOJ, tréningové centrum
Fitfabrik a iní. Výťažok 3000 € šiel na podporu
florbalovej reprezentácie.

Dubnickí raketomodelári na majstrovstvách sveta

4.8.2018

V dňoch 29.7. - 4.8.2018 sa členovia nášho raketomodelárskeho klubu predstavili na MS FAI
kozmických modelov v poľskom Wloclaweku.
Dubnický klub tradične tvorí základ slovenskej reprezentácie. V konkurencii 287 športovcov z 24
krajín sa im podarilo v extrémnych horúčavách vybojovať 9 medailí (šesť zlatých, dve strieborné,
jednu bronzovú). Tituly majstrov sveta z roku 2016 obhájili juniori Michal Žitňan ml. v kategórii
S5B (maketa výška) a družstvo (Žitňan, Sluková, Fecek (Bardejov)) v kategórii S6A (streamer).
Družstvo juniorov (Žitňan, Galko, Čižnárová (Nováky)) získalo titul majstrov sveta v kategórii
S5B (maketa výška). Rovnako tri tituly vybojovali dospelí - Michal Žitňan st. v kategórii S9A
(vírnik) a Ing. Marian Greš suverénnymi spôsobom v kráľovskej kategórii bodovacích makiet S7,
družstvo (Žitňan, Matuška, Koťuha (Spišská Nová Ves)) v kategórii S5C (makety výška).
Vicemajstrami sveta 2018 sa stali Michal Žitňan v kategóriách S6A (streamer), S4A (raketoplán)
a Denis Galko S5B (maketa výška). Dubnický klub je dosahovanými výsledkami v posledných
rokoch najúspešnejším aeromodelárskym klubom na svete. Za posledné tri roky získali jeho
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členovia na majstrovstvách sveta a Európy celkom 13 zlatých, 12 strieborných a 8 bronzových
medailí.

Medzinárodné dni cyklistiky 2018

2.9.2018

Medzinárodné dni cyklistiky v Dubnici nad Váhom pravidelne koncom leta organizuje
Športový klub cyklistiky v spolupráci s Mestom Dubnica nad Váhom. Tohtoročné MDC sa
uskutočnili 31. augusta - 2. septembra 2018.
Mladí pretekári vekovej kategórie kadet a junior z 25 krajín sveta si počas troch dní zmerali svoje
sily v troch etapách - v mestskom kritériu, v pretekoch jednotlivcov a v časovke jednotlivcov
do vrchu. Hodnotili sa najlepšie časy a zároveň sa súťažilo i o post najlepšieho kadeta
a najlepšieho vrchára. Medzi sto ôsmimi pretekármi súťažila aj jedna mladá dáma.
Mestské kritérium prebehlo v piatok na okruhu okolo DuTaF Centra, pretekári museli v časovom
limite šesťdesiat minút zdolať 20 + 1 okruh. Víťazom etapy sa stal Krast Alekss z Litvy.
V sobotných pretekoch jednotlivcov sa na 81 kilometrov dlhej trati najviac darilo Andrejovi
Zelinovi z MŠK Žiar nad Hronom. Trasa viedla z nášho mesta cez Machnáč do Trenčianskych
Mitíc a znova do Dubnice nad Váhom.
Nedeľný náročný výšľap z Pruského do Vršatského priesmyku potrápil unavené nohy každého
cyklistu. Z prvenstva sa opäť tešil Krast Alekss, ktorý si zároveň zabezpečil i celkové prvenstvo.
Za ním skončil Matúš Baniar z MŠK Žiar nad Hronom, stupne víťazov doplnil český pretekár
David Kulhánek.
Z členov ŠKC Dubnica nad Váhom sa v celkovom poradí najlepšie umiestnil Andrej Komora (15.
miesto), Michal Janíček skončil tridsiaty siedmy, Maroš Bezdeda osemdesiaty.

Druhá etapa Okolo Slovenska ponúkla Dubničanom veľké cyklistické divadlo
14.9.2018
Druhé dejstvo prestížnych pretekov (14.9.) končilo na štadióne v našom meste. V cieli sa
radoval Rudiger Selig z tímu Bora-Hangsrohe.
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Preteky Okolo Slovenska ešte nikdy nemali taký cveng, účasť prisľúbilo viacero tímov World
Tour a mnoho skvelých jazdcov. Tím Quick-Step Floor, ktorý momentálne vedie poradie tímov v
klasifikácii WorldTour pred Sky, prišiel s
hviezdnym obsadením (Julian Alaphilippe,
Bob Jungels, Niki Terpstra, Zdeněk Štybar,
Yves Lampaert, Fabio Jakobsen a Iljo
Keisse). Práve víťaz vrchárskej súťaže na
tohtoročnej Tour de France Alaphilippe sa
stal aj neskorším víťazom Okolo Slovenska.
Pretekov sa zúčastnil aj tím BoraHangsrohe, jeho farby reprezentovali Juraj
Sagan a Erik Baška. Diváci v meste či na
štadióne mali možnosť vidieť hviezdy
svetovej cyklistiky, aké na Slovensku zatiaľ
neštartovali. 191,7 km dlhú etapu napokon
ovládol v špurte Rudiger Selig z Bory.

Šarkaniáda 2018

6.10.2018

Šarkaniáda na futbalovom ihrisku je príjemným podujatím pre celú rodinu. 6. októbra sa
prišlo pobaviť mnoho detí a rodičov.
Program celého popoludnia zorganizovali
dubnickí
raketomodelári
v spolupráci
s mestom. Šarkaniáda je už tradičným
podujatím raketomodelárskeho klubu, no na
štadióne sa uskutočnila po prvý raz.
Program sa skladal z púšťania šarkanov,
z ukážky
kynologických
zručnosti
či
predstavenia leteckých zručností pilota modelu
vrtuľníka.
Po necelých dvoch hodinách púšťania
šarkanov nasledovalo veľké ocenenie
účastníkov. Hľadal sa najväčší, najmenší,
najkrajší doma vyrobený šarkan, ale aj najmladší účastník podujatia.

Dubnickí florbalisti do novej sezóny s novým názvom

zap. 8.11.2018

Po letnej prestávke sa do mestskej športovej haly vracia florbal. Zápasy nastávajúcej sezóny
tu odohrá tím s novým názvom ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom.
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15.9. začali Dubničania súťaž zápasom s favoritom celej ligy FBC Trnava, ktorému podľahli 7:3.
Prvé víťazstvo si tím pripísal v sobotu 29.9. v domácom prostredí, kedy naši porazili súpera
z Partizánskeho. Florbalisti veria, že ich prídu povzbudiť aj domáci diváci. Zároveň myslia ja na
budúcnosť a výchovu nových generácii, preto
opätovne organizujú nábory do rôznych
vekových kategórií.
Súpiska v úvode sezóny: Samuel Antal, Anton
Bajzík, Peter Blažej, Miroslav Ďurík, Jaroslav
Gajdoš, Roman Gelien, Michal Janiga, Martin
Janiga, Lukáš Jelinek, Jozef Káčer, Bohumil
Kaňovský, Michal Kubašťík, Peter Leitmann,
Máriou Mutala, Ivan Oberta, Adrián Oberta,
Dominik Pecen, Ladislav Pšenák, Dušan
Sokolík, Michal Sokolík, Matej Šebík

Ferdinand Dubnička druhý v tímovej súťaži

5.12.2018

5.12. sa v priestoroch historickej budovy NR SR uskutočnil 2. ročník Vianočného šachového
turnaja. Naše mesto na podujatí reprezentoval aj Ferdinand Dubnička z dubnického
šachového klubu.
Vianočný šachový turnaj otváral predseda NR SR Andrej Danko s spolu s prezidentom
Slovenského šachového zväzu Zdenkom Gregorom, na podujatí nechýbal ani bývalý víťaz
majstrovstiev sveta v šachu Anatolij Karpov.
Viac než sto šachistov súťažilo proti sebe v štyroch družstvách – seniori, deti, študenti
a politici/športovci.
Družstvo
seniorov,
v ktorom zápolil aj pán Ferdinand Dubnička,
skončilo na druhom mieste, víťazmi s opäť stali
študenti.
„Cieľom tohto podujatia je zatraktívniť hranie
šachu medzi deťmi a mládežou. Šach je
aktivita, ktorá pomáha deťom rozvíjať logické
myslenie a kreativitu, radi by sme šach zaviedli
na školách ako nepovinný predmet,
preto vznikla aj táto iniciatíva v podobe
vianočného turnaja,“ objasňuje účel podujatia
František Dubnička.

Florbal v Dubnici v roku 2018

zap. 31.12.2018

Začiatkom roka 2018 mali florbalisti pred sebou ešte polovicu sezóny 2017/2018. V klube
pôsobilo 92 hráčov v piatich vekových kategóriách a súťažiach.
Po ukončení sezóny v júli 2018 klub prešiel veľkými zmenami. Zmenil sa názov klubu na ŠK
VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, zmenilo sa sídlo klubu, boli vymenovaní noví štatutári
v jeho vedení. Veríme, že tieto zmeny prispejú k lepšiemu fungovaniu a hospodáreniu klubu
a komunikácii s mestom Dubnica nad Váhom. Predstavme si naše úspechy aj neúspechy
v jednotlivých kategóriách.
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Muži odohrali 22 zápasov v 1. lige M1, v ktorej sa umiestnili na 9. mieste. To im zabezpečilo
postup do baráže s mužstvami z 1. aj 2. ligy z Rabče, Košíc, Michaloviec, Serede a Bratislavy.
Konečné 3. miesto v baráži znamenalo pre našich mužov miestenku medzi prvoligovými
družstvami.

Po letnej prestávke, ktorú muži absolvovali letnou prípravou na ihrisku s umelou trávou v Dubnici
nad Váhom, doplnili zostavu mladší hráči, bývalí juniori. Tí svojimi skúsenosťami z extraligovej
súťaže pomohli mužom v polovičke sezóny 2018/2019 obsadiť aktuálne 7. miesto.
JUNIORI
Juniori v sezóne 2017/2018 odohrali 22 zápasov s kvalitnými súpermi. Konečné umiestnenie na
predposlednej priečke tabuľky im nezabezpečilo postup do baráže a zo súťaže vypadli.
V sobotu 26.5.2018 sa naši juniori ako jediné slovenské družstvo predstavili na turnaji v
Slušoviciach. Do turnaja vstupovali ako obhajcovia minuloročného triumfu. Bolo vidno, že oproti
minulému roku české tímy posilnili a zlepšili sa. V každom zápase bol rozhodujúci prvý gól, ktorý
vždy rozhodol. Chýbalo nám potrebné nasadenie a šťastie, ktoré rozhodlo o našom celkovom
umiestnení. Na turnaji sa zúčastnilo 5 tímov, ktoré sa predstavili v jednej skupine. Hralo sa
systémom každý s každým. Po prehre so Zlínom sme obsadili konečné 4. miesto.
DORASTENCI
Družstvo dorastencov sa v sezóne 2017/2018 svojimi vynikajúcimi výkonmi a konečným
umiestnením na 2. mieste v rámci regiónu Západ kvalifikovalo na Majstrovstvá Slovenska vo
florbale v kategórii U17.
M-SR 2018 v kategórii dorastencov sa konali začiatkom júna v Malackách. Počas 2 dní hráči
odohrali 5 zápasov s najlepšími družstvami z každého regiónu Slovenska. Málo strelených gólov,
nepresné prihrávky, veľa vylúčení a ďalšie nedatívne faktory sa podpísali na konečnom
umiestnení.
STARŠÍ ŽIACI
V sezóne 2017/2018 hráči U15 nenasledovali svojich predchodcov a po celkovom umiestnení na
5. mieste v regióne Západ sa nekvalifikovali na M-SR.
V sezóne 2018/2019 túto kategóriu klub neprihlásil do súťaže z dôvodu nedostatku hráčov
v danom veku.
MLADŠÍ ŽIACI
V tejto kategórii sa počas sezóny nevedú tabuľky. Klub prihlásil družstvo U13 na turnaj o pohár
prezidenta SZFB, ktorý sa môže označiť ako neoficiálne M-SR.
V Turnaji o pohár prezidenta SZFB sme obsadili konečné 12. miesto z 24 účastníkov turnaja.
Hodnotenie hlavného trénera Dušana Sokolíka: „Do turnaja sme išli s malou dušičkou, pretože
kvôli zraneniam sme museli zobrať aj mladších chlapcov. Tí sa svojej šance nezľakli a chýbajúce
skúsenosti nahradili bojovnosťou.“
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Hodnotenie trénera Petra Leitmanna: „Tento turnaj bola posledná previerka a vlastne
vyvrcholenie celej sezóny. Odohrali sme 7 stretnutí počas troch dní. V skupine sme podali celkom
kvalitné výkony, čo nám zabezpečilo 2. miesto. Následne sme odohrali zápasy o umiestnenie. V
konečnom dôsledku sme sa umiestnili na 12. mieste. Celkovo odohrali vydarenejšie aj menej
vydarené zápasy. Vyskúšali si rôzne taktiky i herné situácie. Na turnaji dostali šancu aj mladší
hráči, pre ktorých môžu byť starší príkladom a motiváciou na sebe pracovať ďalej. Myslím si, že
pre všetkých to bola nová skúsenosť, z ktorej si každý niečo môže vziať k srdcu. Vzhľadom na to,
že sme mali aj veľa času medzi zápasmi, chlapci sa mohli lepšie spoznať, zabaviť a stužiť kolektív,
čo je pre tento šport veľmi podstatné. Na záver sa chcem ešte poďakovať skvelým fanúšikom a
rodičom, ktorí nás sprevádzali na celom turnaji.“
STARŠIA PRÍPRAVKA
Nový príliv mladých talentov a športuchtivých detí prinútili klub prihlásiť do súťaže v sezóne
2018/2019 aj túto vekovú kategóriu. Hráči sa tešia na svoje tréningy a zápasy, ktoré odohrávajú
s veľkou snahou a podporou svojich rodičov a fanúšikov.
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Z histórie
Hrdina ukrajinskej revolúcie pochovaný v Dubnici nad Váhom zap. 30.3.2018
Michajl Ľvovič Zinčenko bol poručíkom, účastníkom
Ukrajinskej revolúcie v rokoch 1917 až 1921, dôstojníkom
armády ULR, zúčastnil sa bojov za nezávislosť Ukrajiny.
Zomrel v Dubnici nad Váhom v roku 1963.
Služba v ruskej armáde
Od roku 1912 do roku 1917 slúžil v ruskej armáde. Bojoval na
frontoch Prvej svetovej vojny.
Účasť v bitkách: december 1914 - január 1915 na rusko-tureckej
hranici pri meste Sarıkamış a dedine Karahan, máj 1915 na ruskorakúsko-uhorskej hranici pri meste Sokal.
Odmeny: Rád sv. Anny 4. stupňa s nápisom „Za odvahu“ a sv.
Stanislausom 3. stupňa s mečmi.
Ukrajinská revolúcia
Na jar 1918 organizoval v obci Rojišče voľby delegátov na ukrajinský zjazd poľnohospodárov v
Kyjeve a zúčastnil sa na ňom. V auguste toho roku nastúpil na polytechnický inštitút v Kyjeve na
poľnohospodársku fakultu. 23. júna 1920 bol zadržaný boľševikmi a odsúdený na odoslanie do
koncentračného tábora.
Od 1. novembra 1920 vstúpil do armády Ukrajinskej ľudovej republiky.
Účasť v bitkách: pri dedinách Mykulyneckyj Rižok (13. novembra 1920), Golenyščenskyj Majdan
a Mykolajiv (20. novembra 1920). Po internácii bol v táboroch v Poľsku. V septembri 1921 bol
prepustený z armády, aby pokračoval v štúdiu.
Emigrácia
Od októbra 1921 do mája 1922 študoval na poľnohospodárskej akadémie v Berlíne. Od mája 1922
žil v Prahe. Vstúpil do Českého vysokého učení v Prahe, kde študoval poľnohospodárske
inžinierstvo. Štúdium ukončil 17. júna 1926.
Pracoval vo Vígľaši. 21. februára 1941 sa oženil s Julianou Novákovou. V roku 1946 mali dcéru
Oksanu. Od roku 1949 do roku 1953 pracoval v Bolešove. V roku 1953 sa presťahoval do Dubnice
nad Váhom, kde zomrel 12. marca 1963 a bol pochovaný na mestskom cintoríne.
S vyhlásením nezávislosti ukrajinského štátu 30. októbra 1997 bol rehabilitovaný.
Zdroj: Ján Kvasnička

Vychytená športová adresa? Kollárova!

zap. 30.4.2018

V Dubnici a okolí mali vždy patent na výchovu skvelých športovcov. Veď svetu dodávali
jednu hviezdu za druhou. Viaceré hokejové osobnosti dokonca spolu vyrastali na jednom
z dubnických sídlisk.
K významným osobnostiam mesta patrí nepochybne štvornásobný majster Československa,
dvojnásobný majster Slovenska a olympijský víťaz v boxe z roku 1952 z Helsínk Ján Zachara.
Malý veľký muž slovenského i svetového boxu dodnes žije v Novej Dubnici a v auguste oslávi
okrúhle 90. narodeniny. Školské lavice v Dubnici drala i bežkyňa na lyžiach Natália Prokopová,
najpočetnejšie zastúpenie majú hokejisti. Vychýrenou adresou, kde by ste našli na zvončekoch ich
priezviská, je Kollárova ulica. „Jeden zakričal z okna a už sme všetci boli vonku,“ spomína Tomáš
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Tatar, ktorý v susedstve býval s Pavlom Demitrom, ale aj Radoslavom Tyborom či Máriom
Bližňákom. V detstve sa tu hrávali, spoločne vyrastali a dodnes sa tam naháňajú s hokejkami na
asfaltovom ihrisku pri hokejbalových zápoleniach. Aj mimo sezóny, keď si turnajom uctievajú
spomienku na kamaráta Michala Haviara. Odchovancom dubnického hokeja je aj reprezentant
Ivan Baranka i dvojnásobný držiteľ Stanleyho pohára Tomáš Kopecký, ktorý pochádza z Novej
Dubnice a v roku 2010 jedol na námestí zo slávneho pohára držkovú polievku. Nielen Dubnicu,
ale aj celé Slovensko zarmútila správa o tragédii z roku 2011, keď pri leteckom nešťastní v Rusku
zahynula hokejová legenda Pavol Demitra. V Dubnici po ňom pomenovali materskú a základnú
školu, ktorú navštevoval.
Zdroj: Trenčín región III/2018

Jubileum vysviacky dubnických rodákov

16.6.2018

V sobotu 16. júna 2018 si pri večernej svätej omši v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom
pripomenuli výročie kňazskej vysviacky dvoch dubnických rodákov Michala Rajca a Jozefa
Dvorského.
Michal Rajec bol za kňaza vysvätený v roku
2003. Jeho prvé pôsobenie vo funkcii kaplána
sa viazalo k mestu Púchov. Po roku bol
vyslaný na trojročné štúdiá do Benátok, kde sa
učil cirkevnému právu. Po návrate z Talianska
pôsobil v Nitre ako tajomník a notár u biskupa
Viliama Judáka. Diaľkovo pokračoval v štúdiu
cirkevného práva v Ľubline v Poľsku, ktoré
ukončil doktorátom. V roku 2017 bol
vymenovaný za súdneho vikára Nitrianskej
diecézy. V tejto funkcii pôsobí dodnes.

Jozef Dvorský bol za kňaza vysvätený v roku
1978, teda pred štyridsiatimi rokmi. Jeho prvou
farnosťou bolo Krásno, nasledovali Púchov,
Čadca, Bolešov, Svinná, Nová Dubnica a Dubnica
nad Váhom. V našom meste pôsobil ako správca
farnosti v rokoch 1995-1999. Potom odišiel do
Šaštína, v roku 2001 nastúpil ako špirituál do
kňazského seminára v Nitre. V roku 2006 ho
nitriansky biskup Judák vymenoval za kanonika. V
Nitrianskej diecéze pôsobí v súčasnosti ako
penitenciár – spovedník s vyššími právomocami.
Zdroj: saldub.sk

Kolkár Ján Kebísek: Kolky v našom meste kedysi a dnes

zap. 25.7.2018

MY Noviny Stredného Považia priniesli v mesiaci júl rozhovor s Dubničanom Jánom
Kebískom, kolkárom, ktorý sa vracia k histórii tohto športu v našom meste.
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Aké boli vaše športové začiatky?
Kolkársky oddiel Spartak Dubnica vznikol v roku 1947,
vtedy som bol ešte malý chlapec. V škole, ktorá je dnes
cirkevnou, nás viedol veľký športový nadšenec telocvikár
Dolinský. Nehrali sme len futbal, ale robili takmer všetko –
atletiku, hádzanú, volejbal. Cvičili sme aj spartakiádu, na čo
sme sa vždy veľmi tešili a neprekážalo nám nacvičovať ani
skoro ráno pred vyučovaním. Odmenou bola účasť na
Strahove, kam som sa dostal. Najviac ma bavil futbal, ktorý
som hral až do dorastu, spoluhráčmi boli dnes už nebohý
bývalý atlét a vtedy vynikajúci brankár Pavol Rajec či Laco
Živčic alebo Tibor Chňapek. Počas zimnej prípravy, keď sme
behali v snehu po odhrnutom chodníku, nám tréner meral tep
a tlak. Keď zbadal moje hodnoty, hneď ma hnal k lekárovi.
Na vojenskom odvode mi zistili vrodenú srdcovú chybu, čo
znamenalo nielen modrú knižku, ale aj koniec s futbalom.
Ten by som asi aj tak zanechal, pretože na priemyslovke bolo
veľa učenia. Bez športu som ostať nechcel, a tak som sa dal
na kolky.
Prečo ste si vybrali práve tento, kedysi nazývaný „krčmový“ šport?
Otec chodil hrávať do kolkárne, ktorá bola pri futbalovom štadióne, tam, kde sa dnes hrá bowling.
Vtedy tam bola iba dvojdráha aj s krčmou a v roku 1957 pribudla administratívna budova. Ako
chlapci sme sa tešili na zápasy, kolky sme stavali ručne, za hodinu bola koruna a za zápas sme si
zarobili aj štyri koruny. Začínal som ako dorastenec, bolo nás veľa, v jednom čase existovali v
Dubnici až tri tímy mužov a rovnaký počet dorastencov, o čom môžeme dnes len snívať.
Aká bola organizácia a úroveň súťaží?
V bývalom považskobystrickom okrese sme boli jediný klub, aj keď kolky sa hrávali aj v
Považskej Bystrici. Hrali sa krajské súťaže, my sme boli v Stredoslovenskom kraji, kde našimi
súpermi boli Žilina, Trstená, Banská Bystrica, Lučenec, Hnúšťa, Handlová a ďalšie. Bola to
kvalitná súťaž, mala vysokú úroveň. Vďaka finančnej podpore fabriky sme mali dobré podmienky
na prípravu a dosahovali slušné výsledky.
Vo väčšine športov je dôležité domáce prostredie, je tomu tak aj pri kolkov?
Prvé dráhy bývali drevené, v Dubnici bola v známej krčme Šanghaj. Neskôr ich nahradili asfaltové
dráhy, ale aj pri nich bol rozdiel, či ich položili asfaltéri, alebo iba tzv. majstri. Každá dráha mala
svoje špecifiká, v Lučenci domáci využívali malý skon, čím sa dostávali do výhody. Po zavedení
povinnej kolaudácie, kde sa nesmeli prekročiť odchýlky, sa rozdiely začali stierať. Keď prišla doba
saduritu, ktorý sa vylial na dráhu a po zatvrdnutí bola dráha absolútne rovná. Podobné to bolo aj s
divákmi, ktorí chodili pozerať na zápasy. Väčšinou bol blízko bufet, tak popíjali a povzbudzovali.
Kedy ste prvýkrát okúsili dres dubnického A tímu?
Pri množstve hráčov to nebolo jednoduché, začínal som v béčku, pretože v prvom družstve boli
starší a skúsení borci, na ktorých sme my ostatní pozerali s obdivom. Trénovali sme dvakrát
týždenne a v sobotu hrali zápasy, čo bola dobrá príprava a škola. Dva roky som hral v B tíme, až
potom, keď starší hráči končili, uvoľnilo sa miesto pre ďalších, medzi ktorých som patril aj ja.
Prvý zápas, kde som nastúpil za mužov, bol v Myjave, ktorá mala vtedy kvalitný tím. Zhodil som
382 kolkov, čo sa mi málilo. Optimom bol výkon okolo 400 kolkov.
Postupne ste sa prepracovali medzi najlepších, akými úspechmi sa môžete pochváliť?
Vrcholom boli celoročné krajské súťaže, ale pre jednotlivcov boli dôležité výkonnostné triedy.
Kritériá boli náročné, na tretiu výkonnostnú triedu stačilo 380 kolkov, na druhú štyristo a na prvú
ešte viac. Splnenie nebolo jednoduché, pretože kolkár musel výkon dosiahnuť v roku trikrát, a na
troch rôznych dráhach. Komu sa to nepodarilo prišiel o triedu.
Dubnica bola aj majstrom kraja, spolu s Vrútkami, Žilinou a Banskou Bystricou sme dlho patrili
medzi najlepšiu štvoricu tímov. Jednotlivci hrali krajské prebory, z ktorých mám päť zlatých
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medailí a viacero druhých a tretích miest. Majster kraja mal istú miestenku na majstrovstvá
Slovenska a Československa. Vtedy bola obrovská konkurencia, kolkárov a kvalitných bolo veľa.
Mojím najväčším úspechom medzi jednotlivcami bolo ôsme miesto na majstrovstvách Slovenska
a jedenáste na majstrovstvách Československa.
Sláva dubnických kolkov pokračovala, no potom prišiel nečakaný obrat. Ako sa na to dívate
s odstupom rokov?
Koncom 70 - rokov sme mali výborné družstvo a dosiahli množstvo úspechov. Postúpili sme až
do 2. ligy, po reorganizácii sme hrali tri roky najvyššiu celoslovenskú súťaž, no došli financie a
bol koniec.
Ďalším úderom bolo zrušenie kolkárne, neuvažovali ste o úplnom konci?
Po nežnej revolúcii sme ešte hrávali, no po zmene majiteľov sme sa ešte pred súťažou pýtali, či
máme podať prihlášku do súťaže. Dostali sme kladnú odpoveď, no zo dňa na deň bolo všetko inak.
Kolkáreň sa zlikvidovala a nahradil ju bowling. Kolky sú naša láska a do tohto športu sme boli
„zažratí,“ dočasné útočisko sme našli Trenčíne a neskôr
v Novom Meste nad Váhom. Žiaľ, z rôznych dôvodov
sme tam nemohli ostať. Keď v Starej Turej otvorili
novú štvordráhu, ponúkli sme spoluprácu s tým, že
budeme u nich hrávať, ale v názve bude figurovať aj
Dubnica. Dohodli sme sa a udržujeme tradíciu
dubnických kolkov, aj keď v dobrovoľnom vyhnanstve.
Veríte, že si ešte niekedy zahráte aj v Dubnici?
Bolo by pekné vrátiť zašlú slávu, ale nie je to
jednoduché. Možno sa nájde niekto, kto by do svojho
projektu zaprojektoval aj kolkársku dráhu. Stačí plocha
30 x 12 metrov. Ak by sa to podarilo, radi by sme sa
vrátili a pritiahli aj ďalších adeptov. Verím, že sa toho
ešte dožijem.
Zdroj: MY Noviny Stredného Považia 29/2018, foto: archív Jána Kebíska

Z brankára primátorom – minulosť dubnickej hádzanej

zap. 30.9.2018

V tomto roku oslávil 80 rokov Juraj Červinka, bývalý výborný hádzanársky brankár
a primátor nášho mesta. Rozsiahly rozhovor s ním prináša v čísle 35/2018 týždenník MY
Trenčianske noviny. Do kroniky by som rád zaznamenal časť z neho, najmä tú, ktorá sa
venuje histórii hádzanej v našom meste.
Narodil som sa v roku 1938 v Žiline, ale vyrastal som v Čadci. V roku 1954 som prišiel na
umiestnenku študovať do Dubnice na priemyslovku, dostal som sa k hádzanej, ktorú som dovtedy
nikdy nevidel. Keďže na novovytvorenom učilišti bolo veľa chlapcov, začali sme súťažne hrávať
proti sebe, čo tiež prispelo k rozvoju hádzanej.
Zúčastnil som sa v roku 1956 celoslovenských hier mládeže v Košiciach, kde sme ako víťazný
kraj postúpili do celoštátneho finále v Moste a skončili na šiestom mieste.
Chceli sme hrať, mali chuť, trénovali, tak nás zaradili do kádra. Hrala sa súťaž žilinského kraja,
ktorá mala na tú dobu kvalitu – Považská Bystrica, Lednické Rovne, Kysucké Nové Mesto, Martin,
Bojnice, Lehota pod Vtáčnikom a my.
V klube neboli brankári, tak som to išiel ako dorastenec vyskúšať a ostal som medzi žrďami až do
konca kariéry. Už od prvých dotykov s loptou som zistil, že mi to ide. Strach som nemal, postreh
áno. Výstroj bol oproti dnešnej dobe jednoduchý.
Po skončení strednej školy som narukoval na vojenčinu do Nitry. Mal som šťastie, lebo som
chytával za Sláviu VŠP Nitra. Po dvoch rokoch ma do Nitry volali hrať, všetko bolo vybavené, no
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z prestupu nebolo nič. V Dubnici som mal priateľku, ani fabrika ma nechcela uvoľniť. V Dubnici
som odohral viac ako štyristo zápasov a pre zranenie kolena som ukončil športovú kariéru ako
tridsaťročný.
Tréneri ma v jednej sezóne vyhodnotili ako najlepšieho brankára na sedmičky. Z dvadsiatich som
chytil sedemnásť. Boli zápasy, kedy som chytil dve, tri, niekedy aj päť.
V začiatkoch sa v Dubnici hrávalo na futbalovom štadióne pred starou tribúnou. Na trávniku sa
nalajnovali čiary a mohlo sa hrať. Hrával sa aj na antuke či škvare a za bránami neboli zábrany,
preto po strele mimo chvíľu trvalo, kým sa lopta vrátila do hry, ale čas išiel ďalej. Na takýchto
povrchoch to mali strelci ťažšie, navyše, ak bolo popršané, lebo lopta po odraze zo zeme už nemala
takú razanciu. Na loptu sa nalepila škvara, na teplákoch ostávali kusy blata, nebolo to jednoduché
ani pre brankárov. S prechodom na japexový povrch, ktorý sme mali ako prví v republike, sa hra
zrýchlila, chodilo sa viac do protiútokov a padalo aj viac gólov. Po tom, ako sa hádzaná stala
halovým športom, sa výrazne zrýchlila aj vďaka zmenám pravidiel a preto dnes diváci vidia aj
šesťdesiat gólov za zápas, kým v našich časoch bolo raritou tridsať gólov.
V šesťdesiatych rokoch sa hádzanej darilo, muži aj ženy hrali druhú ligu, podobne dorastenci
a dorastenky a ešte boli aj žiacke tímy. Dorastenci boli v roku 1967 majstri Československa.
Perličkou je, že v kádri bol aj dlhoročný reprezentant a tréner Ján Packa, ktorý v Dubnici začínal.
Ženy aj dorastenky neskôr prešli do Novej Dubnice, dorastenky získali bronz na finálovom turnaji
o majstra Československa.
Vedenie závodu malo v 80. rokoch veľký záujem o šport, každý objekt mal patronát nad iným
športom.
V časoch, keď Dubnica hrala najvyššiu federálnu ligu, som pôsobil v klube ako organizačný
pracovník. Problémom bol domáce prostredie, pretože chýbala vyhovujúc hala. Hrávali sme
v Novej Dubnici, alebo potom na učilišti. Bolo to najkrajšie obdobie dubnickej hádzanej, na ktoré
sa nám už nikdy nepodarilo nadviazať.
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Prílohy

Výročná správa mesta Dubnica nad Váhom za rok 2018
Zoznam obyvateľov, ktorí sa narodili v roku 2018
Zoznam obyvateľov, ktorí zomreli v roku 2018
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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
obce - Nemšová, 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, 225850 m n.m. Ilavská kotlina je erózno-tektonického pôvodu. Tvoria ju piesky, zlepence až íly. Štruktúra pôdy je hlinitá,
piesčitá, štrková, ílovitá. Vodné toky na území mesta patria do správy Povodia Váhu. Mestom preteká Dubnický potok,
ktorý sa vlieva do Váhu. Klimaticky ide o oblasť teplú, mierne vlhkú s miernou zimou, kde priemerná ročná teplota je
8,5 stupňov Celzia s ročným úhrnom zrážok 600-800 mm. Na území mesta sa nenachádzajú žiadne výraznejšie zásoby
nerastných surovín. Uskutočňuje sa iba ťažba štrkov v povodí Váhu.
Mesto Dubnica nad Váhom sa rozkladá na ploche 4 914 ha, z čoho najväčšiu časť, cca 54 % tvoria lesy, 25 %
poľnohospodársky pôdny fond, 10,8 % plocha zastavaného územia a zvyšok vodné plochy a ostatné plochy.
V katastrálnom území mesta Dubnica nad Váhom sa nachádza chránené vtáčie územie- Dubnické štrkovisko o rozlohe
60 ha. Chránené vtáčie územie je zaradené do súvislej európskej sústavy chránených území „NATURA 2000“.
Územie mesta tvorí kataster Dubnice nad Váhom a mestskej časti Prejta. Štatút mesta mu bol pridelený v roku 1960.
V súčasnosti je 27. najväčším mestom Slovenska. V novom územnom členení patrí od roku 1996 do okresu Ilava
a zároveň je najväčším mestom tohto okresu.
Okres Ilava podľa územného a správneho usporiadania patrí do územného celku Trenčianskeho kraja a je ohraničený
okresmi Trenčín, Žilina, Považská Bystrica, Púchov a Prievidza.
Symboly mesta a logo mesta
Erb mesta – v modrom štíte, prstencom obvinutá a dole ľaliovito ukončená vetvička s troma zrelými
a dvoma rozvíjajúcimi žaluďmi – všetko strieborné.
Vlajka mesta Dubnica nad Váhom sa skladá zo šiestich pruhov. Tri sú strieborné a tri
modré a tieto sa navzájom striedajú.
Veľká pečať je okrúhla, v priemere má 35 mm. Medzi vonkajším hrubším
a vnútorným tenkým čiarovým kruhom je kolopis: SIGILUM OPIDI DUBNICZA.
ANNO: 1709. V obrazci je polkruhom zakončený štít, okolo ktorého je girlandová ozdoba.
V samotnom štíte je zo zeme vyrastajúci ker, ktorý tvoria symetricky rozložené dve menšie a tri
väčšie vetvičky zakončené žaluďom, medzi ktorými sú 2
tulipánové kvety.
Logo mesta nie je oficiálne schválené, ale vo všeobecnosti
zaužívané a používa sa na listiny a propagačné materiály.
História mesta
Doklady o najstaršom osídlení Dubnice pochádzajú zo staršej doby kamennej. Koncom 5. a začiatkom 6. storočia k
nám prichádzajú prví Slovania. Najstaršia písomná zmienka o Dubnici je v listine hlásiacej sa do roku 1193, v ktorej sa
spomína Dubnica ako majetok dedične užívaný bratmi Vratslavom a Piskinom. Ďalšia správa o Dubnici je z roku 1276,
keď Samsom a Jakub, synovia Čepku (Vratslavovho syna) predali Dubnicu manželovi svojej sestry Oltumanovi.
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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
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.
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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.
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. 2018 bolo v Dubnici nad Váhom prihlásených k trvalému pobytu 23 377, z toho ženy 11 874 a muži 11 503.
Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2013 – 2018
Rok
Počet
obyvateľov

2013

2014

2015

2016

2017

2018

24 693

24 391

24 143

23 763

23 498

23 377
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Narodení:
191, z toho 97 žien a 94 možov
Úmrtie:
222, z toho 126 žien a 96 mužov
Prisťahovaní: 523, z toho 248 žien a 275 mužov
Odsťahovaní: 538, z toho 286 žien a 252 mužov

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTA
Voľbami dňa 15. 11. 2014 sa začalo volebné obdobie 2014 – 2018, ktoré bolo siedmym obdobím od vzniku samosprávy
v r. 1990. Orgánmi mesta v roku 2018 do 10.12.2018 boli:
Primátor mesta:
Zástupca primátora mesta:
Hlavný kontrolór mesta:

Ing. Jozef Gašparík
František Mikolášek
Ing. Katarína Mináriková

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

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

Mestská rada v Dubnici nad Váhom nebola pre volebné obdobie 2014 - 2018 zriadená.
Voľbami dňa 10. 11. 2018 sa začalo volebné obdobie 2018 – 2022, ktoré je už ôsmim obdobím od vzniku
samosprávy v r. 1990.
Orgánmi mesta sú od 10.12.2018:
Primátor mesta:
Zástupcovia primátora mesta:
Hlavný kontrolór mesta:

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

Mestské zastupiteľstvo tvorilo 17 poslancov:
1. Mgr. Oto Bača
2. Ing. Lukáš Bakyta
3. Ivan Baláž
4. Bc. Andrea Blajsková
5. Adrián Gazdík
6. Mgr. Vladimíra Klačanská
7. Miloš Kopča
8. MUDr. Dominik Kosorín
9. Vladimír Lukáč
10. Bc. DiS. art. Viera Muntágová
11. Ing. Marián Osúch
12. Ing. Libor Poruban
13. Miroslav Sečány
14. Ing. Emil Suchánek
15. MUDr. Ján Tholt
16. Ing. Tomáš Truchlý
17. Mgr. Adriana Vančová
Mestská rada v Dubnici nad Váhom nebola pre volebné obdobie 2018 – 2022 v roku 2018 zriadená.
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Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom dňa 10.12.2018:




Poverilo poslanca Ing. Mariána Osúcha zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12. ods. 2, ods. 3, ods. 5 a ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
Poverilo v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine sobášiacich poslancov pre volebné obdobie 2018
– 2022:

1. Ing. Lukáš Bakyta
2. Ing. Marián Osúch
3. Ing. Emil Suchánek
4. Ing. Tomáš Truchlý
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 bola od 01.11.2016 do 30.11.2018 Ing. Mariana Páleníková.
Organizačná schéma MsÚ platná od 01.08.2017:
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3. H O S P O D Á R E N I E M E S T A – k o n s o l i d á c i a
Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke
Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej
jednotky

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
00317209
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 príspevkových organizácií a 3 obchodné
spoločnosti, z toho jedna obchodná spoločnosť je dcérskou spoločnosťou a v dvoch obchodných spoločnostiach má
mesto podiel s podstatným vplyvom.
Konsolidovaný celok mesta sa v roku 2018 oproti minulým účtovným obdobiam nezmenil.
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.
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:
35678127
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky
01.01.1997
2.
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
Centrum II 87, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:
31202284
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky
01.01.1998
3.
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:
35678119
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky
01.01.1997
4.
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Materská škola Centrum II 72
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
Centrum II 72, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:
37920332
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky
01.09.1997
5.
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Základná umelecká škola
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
Obrancov mieru 356, 018 41 Dubnica n/Váhom
IČO:
36124699
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky
01.01.2002
6.
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Centrum voľného času
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
Pod hájom 1356, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:
36128601
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky
01.04.2002
7.
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
00632333
01.07.1988
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8.
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

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

Identifikačné údaje o konsolidovaných
účtovných
jednotkách – príspevkových
organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky
1.
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
DUMAT, m.p.o.
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:
36293962
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky
01.01.1997
2.
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Mestská poliklinika Dubnica, m.p.o.
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
Pod hájom 1288/16, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:
17336244
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky
01.01.2002
Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – dcérskych obchodných spoločnostiach
1.
Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej
06.12.1999
jednotky
IČO:
36312941
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp.
VÚC) na základnom imaní, hlasovacích právach
100 %
konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej
spoločnosti)
Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných
s podstatným vplyvom mesta
1.
Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej
jednotky
IČO:
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp.
VÚC) na základnom imaní, hlasovacích právach
konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej
spoločnosti)
2.
Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej
jednotky
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp.
VÚC) na základnom imaní, hlasovacích právach
konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej
spoločnosti)

jednotkách – podielových obchodných spoločnostiach
uni –Poliklinika, a.s.
Pod hájom 1288/16, 018 41 Dubnica nad Váhom
01.09.2017
50705105
40 %

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

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Mesta k 31. decembru 2018 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 2018 do 31. decembra 2018.
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Informácie o vedúcich predstaviteľoch a zamestnancoch konsolidovaného celku
Primátor mesta:
Zástupca primátora:
Prednosta mestského úradu:
Hlavný kontrolór mesta:

Ing. Jozef Gašparík do 10.12.2018
Mgr. Peter Wolf od 10.12.2018
František Mikolášek do 10.12.2018
do konca roka nebol na funkciu zástupcu
primátora nikto menovaný
Ing. Mariana Páleníková do 30.11.2018
do konca roka nebol na funkciu prednostu
nikto menovaný
Ing. Katarína Mináriková

Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného
celku mesta
z toho: počet vedúcich zamestnancov

2018

2017

689

687

57

56

Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky
Činnosť účtovnej jednotky nebude v nasledujúcich obdobiach prerušená, obmedzená ani ukončená.
Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej účtovnej
závierky Mesta Dubnica nad Váhom



















Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti. Za základ sa berú všetky riziká, straty a zníženia
hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky z úverov.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré predstavujú všetky priame
náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú
činnosť.
Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, teda cenou, za ktorú by
sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
reálnou hodnotou.
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorou je cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním ako napr. prepravné, provízia, poistné a zľavy.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi t.j. priamymi nákladmi vynaloženými na tvorbu
zásob ako aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa k tvorbe zásob vzťahujú.
Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote.
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.
Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou.
Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Informácie o metódach a postupoch konsolidácie

Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Dubnica nad Váhom bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 17.
decembra 2008 č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej
správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.
Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky
Metóda
Metóda
Názov resp. obchodné meno
úplnej
podielovej
konsolidovanej účtovnej jednotky
konsolidácie
konsolidácie
Mesto Dubnica nad Váhom
áno
Základná škola s materskou školou C I
áno
Základná škola s materskou školu Pavla Demitru C II
áno
Základná škola s materskou školou Pod hájom
áno

Metóda
vlastného
imania
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Materská škola C II
Základná umelecká škola
Centrum voľného času
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.
Dubnické múzeum, m.r.o.
DUMAT, m.p.o.
Mestská poliklinika Dubnica, m.p.o.
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
uni – Poliklinika Dubnica, a.s.
Spoločnosť Stredné Považie, a.s.

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskej účtovnej jednotke TSM Dubnica nad
Váhom, s.r.o.
Metóda podielovej konsolidácie bola použitá pri pridruženej účtovnej jednotke Spoločnosť Stredné Považie, a.s. a taktiež pri
obchodnej spoločnosti uni – Poliklinika Dubnica nad Váhom, a.s.
Moment prvej konsolidácie kapitálu:
 Pri rozpočtových organizáciách je to deň ich zriadenia.
 Pri príspevkových organizáciách je to deň ich zriadenia.
 Pri obchodných spoločnostiach je to deň obstarania podielov.
Informácie o goodwille
 Goodwill nevzniká pri konsolidovanej účtovnej jednotke, ktorou je rozpočtová organizácia.
 Goodwill nevzniká pri konsolidovanej účtovnej jednotke, ktorou je príspevková organizácia.
 Goodwill nevzniká pri založení konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorou je obchodná spoločnosť.
 Goodwill vzniká pri kúpe už existujúcej konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorou je obchodná spoločnosť.
 Goodwill sa odpisuje do 5 rokov.
Informácie o údajoch aktív a pasív
Popis údajov vyplnených pohybov dlhodobého nehmotného, dlhodobého a finančného hmotného majetku je súčasťou
tabuľkovej časti Poznámok.:
 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa chápe k 31.12.2017
 Bežné účtovné obdobie sa vykazuje k 31.12.2018
 Prírastok je prvotné vykázanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku akoukoľvek
formou, zvýšenie aktív (napr. kúpa, darovanie)
 Úbytok je vykázanie zníženia aktív (napr. predaj, vyradenie, darovanie)
 Presun je vykázanie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeny celkovej hodnoty aktív
Popis významných informácií o aktívach


Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného, hmotného a finančného majetku sa nachádza v tabuľkovom formulári
a vysvetľuje položky súvahy – aktív. Najvýznamnejší prírastok a úbytok dlhodobého majetku bol vykázaný
v konsolidovanej účtovnej jednotke Mesto Dubnica nad Váhom v majetku Ostatný dlhodobý majetok, Pozemky,
Stavby, Samostatne hnuteľné veci a Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.



Konsolidovaný celok Mesto Dubnica nad Váhom vykazuje zásoby – materiál v celkovej výške 71 672 eur. Najvyšší
podiel na vykazovanom stave materiálu má Zariadenie pre seniorov Dubina vo výške 35 195 eur a spoločnosť TSM
vo výške 12 287 eur. Konsolidovaný celok netvoril opravné položky k zásobám. Opravné položky k zásobám by boli
tvorené v prípade, ak by obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob boli vyššie ako ich čistá realizačná hodnota
k 31.12.2018, a to vo výške rozdielu medzi ocenením zásob v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou.
Zásoby

Položky zásob

Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Spolu

v eurách
Hodnota k
Hodnota k
31.12.2017
31.12.2018
bezprostredne
bežného
predchádzajúceho
účtovného
účtovného
obdobia
obdobia
71 672,18
73 847,52
0
0
71 672,18
73 847,52
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Konsolidovaný celok Mesto Dubnica nad Váhom vykazuje dlhodobé pohľadávky vo výške 49 967 eur.
Najvyšší podiel na uvedených dlhodobých pohľadávkach vykazuje ZŠ s MŠ Pod hájom, a to vo výške 49
284 eur.

Dlhodobé pohľadávky

Položky pohľadávok

Iné pohľadávky
Ostatné pohľadávky
Odberatelia
Spolu


v eurách
Hodnota k
Hodnota k
31.12.2017
31.12.2018
bezprostredne
bežného
predchádzajúceho
účtovného
účtovného
obdobia
obdobia
49 390,94
60 214,34
575,81
1 328,47
49 966,75
61 542,81

Konsolidovaný celok Mesto Dubnica nad Váhom vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 795 145 eur,
ktoré tvoria hlavne pohľadávky z daňových príjmov, a to vo výške 368 806 eur a pohľadávky z nedaňových
príjmov vo výške 98 799 eur a následne z týchto druhov ekonomických transakcií:

Krátkodobé pohľadávky

Položky pohľadávok –významné položky

Odberatelia
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči zamestnancom, zúčt. s orgánmi soc.
a zdrav. poist.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí
Pohľadávky z daňových príjmov obcí
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov
Iné pohľadávky
Spolu

Hodnota k
31.12.2018
bežného
účtovného
obdobia
156 905,71
42 264,12
49 590,62

v eurách
Hodnota k
31.12.2017.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
123 510,15
31 989,22
21 874,52

92,70

2 786,54

98 799,05
368 805,62

68 123,98
573 285,31
3 064,87

7 223,90
71 463,14
795 144,86

81 485,85
906 569,97

Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach má spoločnosť TSM, s.r.o. vo výške 454 818 eur,
Mesto Dubnica nad Váhom vo výške 151 781 eur, spoločnosť SSP, a.s. vo výške 103 419 eur.
Mesto Dubnica nad Váhom vytvorilo opravné položky ku krátkodobým pohľadávkam.


Konsolidovaný celok Mesto Dubnica nad Váhom vykazuje hodnotu finančných účtov k 31.12.2018 vo výške
13 464 376 eur.
Finančné účty

Položky finančných účtov

Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
Účty v bank. s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok
Spolu

v eurách
Hodnota k
31.12.2017
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Hodnota k
31.12.2018
bežného
účtovného
obdobia
9 940

8 827,12

13 635

14 005,32

13 320 472

13 633 684,73

120 329

119 644,80

13 464 376

13 776 161,97
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V rámci časového rozlíšenia na strane aktív konsolidovaný celok Mesto Dubnica nad Váhom vykazuje časové
rozlíšenie v celkovej výške 192 927 eur.
Časové rozlíšenie na strane aktív
Hodnota k
31.12.2018
bežného
účtovného
obdobia
57 848,13

Položky časového rozlíšenia

Náklady budúcich období

v eurách
Hodnota k
31.12.2017
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
31 766,02

nájomné
predplatné
poistné
ostatné
Príjmy budúcich období

57 848,13

31 766,02

135 078,59

111 235,80

135 078,59

111 235,80

192 926,72

143 001,82

nájomné
poistné plnenie
ostatné
Spolu
Popis významných informácií o pasívach
Vlastné imanie

Položky
Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely z
kapitálových účastín
Zákonný rezervný fond
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie

Hodnota k
31.12.2017
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Zvýšenie

0

v eurách
Hodnota k
31.12.2018
Presun bežného
účtovného
obdobia

Zníženie

0

0

0

0

0

0

0

132 160,12
120 466,37

48 770,35

0
0

0
0

180 930,47
120 466,41

40 575 476,52

3 410 888,73

0

0

43 986
365,25

456 228,64

0

3 078 289,05

3 534 517,69

Z dôvodu vykazovania chyby v RIS.SAM, boli zákonný rezervný fond a ostatné fondy preúčtované do
oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín.


Rezervy sa v konsolidovanom celku tvorili v rámci hlavnej aj podnikateľskej činnosti. Konsolidovaný celok
Mesto Dubnica nad Váhom vykazuje rezervy k 31.12.2018 vo výške 592 567 eur.
Rezervy
v eurách
Výška k
Výška k 31.12.2017
31.12.2018
bezprostredne
Položky rezerv
Tvorba
Použitie Zrušenie bežného
predchádzajúceho
účtovného
účtovného obdobia
obdobia
Dlhodobé rezervy
156 679,80
2 914,80 153 765,30
Krátkodobé rezervy
254 172,19 23 378,81
277 551,20
Ostatné rezervy
Ostatné krátkodobé rezervy
Spolu

82 753,10

6 021,10

76 732,40

61 960,04 22 557,96

84 517,87

555 565,13 45 936,77

8 935,90 592 566,77

100



Konsolidovaný celok Mesto Dubnica nad Váhom vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 266 959 eur. Najväčší
podiel na vykázaných dlhodobých záväzkoch má Spoločnosť Stredné Považie, a.s. vo výške 81 474 eur
a spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. vo výške 156 088 eur.

Dlhodobé záväzky

Položky záväzkov

Záväzky zo sociálneho fondu
Ostatné dlhodobé záväzky
Iné záväzky
Spolu


Hodnota
k 31.12.2018
bežného
účtovného
obdobia
53 898,36
131 956,00
81 104,70
266 959,06

v eurách
Hodnota
k 31.12.2017
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
32 093,44
121 609,76
218 429,13
372 132,33

Konsolidovaný celok Mesto Dubnica nad Váhom vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 1 639 747 eur, ktoré
sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií:
Krátkodobé záväzky

Položky záväzkov – významné položky
Dodávatelia
Prijaté preddavky
Ostatné záväzky
Nevyfakturované dodávky
Iné záväzky
Zamestnanci
Ostatné záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia
Daň z príjmov
Ostatné priame dane
Daň z pridanej hodnoty
Ostatné dane a poplatky
Zúčtovanie s EU
Transfery
Spolu

Hodnota k
31.12.2018
bežného
účtovného
obdobia
184 646,38
72 574,57
95 510,90
38 371,10
186 828,87
460 589,28
427 211,03
10 302,46
72 466,73
16 054,71
7 717,72
220,69
67 252,00
1 639 747,04

v eurách
Hodnota k
31.12.2017
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
446 682,93
57 054,20
93 562,33
75 183,90
198 775,52
456 516,98
33,80
386 383,00
61 624,58
65 057,38
14 333,19
7 679,95
220,69
67 252,00
1 930 360,45

Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých záväzkoch má Mesto Dubnica nad Váhom vo výške 367 340 eur,
spoločnosť TSM, s.r.o. vo výške 174 996 eur, DUMAT m.p.o vo výške 158 959 eur a Spoločnosť Stredné Považie
a.s. vo výške 108 290 eur.
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Bankové úvery a výpomoci
Dlhodobé bankové úvery čerpá mesto Dubnica nad Váhom v hodnote 1 673 173,63 eur a spoločnosť TSM Dubnica
nad Váhom, s.r.o. v hodnote 187 709,00 eur.
v eurách
Hodnota k
Hodnota k
31.12.2017
Úrok
31.12.2018
Dátum
bezprostredne
Názov položky
Mena
p. a.
bežného
splatnosti
predchádzajúceh
v%
účtovného
o účtovného
obdobia
obdobia
4.

a

b

c

d

e

f

Dlhodobé bankové úvery
Investičný – SLSP

EUR

1,65

31.12.2024

314 000,00

438 800,00

Investičný – SLSP

EUR

0,68

31.12.2020

149 904,00

449 952,00

Investičný – VUB Banka

EUR

0,7

20.04.2025

857 874,64

1 179 306,54

Investičný – VUB Banka

EUR

0,93

20.08.2021

351 394,99

772 714,99

Investičný – VUB Banka

EUR

0,96

20.03.2022

129 869,00

187 709,11

X

X

1 803042,63

3 028 482,64

Spolu
Časové rozlíšenie na strane pasív

v eurách
Hodnota k
31.12.2018
bežného
účtovného
obdobia

Položky časového rozlíšenia

Výnosy budúcich období

Hodnota k
31.12.2017
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

9 376 925,97

Výdavky budúcich období transfery
Spolu

9 731 589,20

3 296,29

2 426,03

9 380 222,26

9 734 015,23

V rámci časového rozlíšenia na strane pasív konsolidovaný celok Mesto Dubnica nad Váhom vykazuje časové
rozlíšenie v celkovej výške 9 380 222 eur.
Informácie o nákladoch a výnosov
Prehľad o daňových výnosoch samosprávy:

Položky daňových výnosov

Poukázaný podiel na dani z príjmov zo štátneho rozpočtu
Dane za špecifické služby – za psa
Dane za špecifické služby – za predajné automaty
Dane za špecifické služby – za ubytovanie
Dane za špecifické služby – za užívanie verejného
priestranstva
Daň z nehnuteľnosti
Daňové výnosy samosprávy spolu
Náklady

Hodnota k
31.12.2018
bežného
účtovného
obdobia

v eurách
Hodnota k
31.12.2017
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

8 077 404,77

7 300 712,50

27 329,88
1 216,66
81 480,00

29 447,46
1 000,00
81 169,00

17 559,00

7 181,00

3 565 829,75
11 770 820,06

3 379 269,69
10 798 779,65
v eurách
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Položky nákladov

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Predaný tovar
Spolu spotrebované
nákupy
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Spolu služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné sociálne náklady
Spolu osobné náklady
Daň z motorových vozidiel

Hlavná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

Hodnota k
31.12.2017
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
1 404986,19
1 279 226,27
784 716,28
843 711,83
0,00

Spolu k 31.12.
2018 bežného
účtovného
obdobia

1 257 129,822
741 199,65

147 856,37
43 516,63

1 998 329,47

191 373,00

2 189 702,47

2 122 938,10

876 836,18
9 029,41
29 680,94
2 310 587,55
3 226 134,08
6 497 412,13
2 228 782,80
90 703,75
245 601,05
16 511,84
9 079 011,57

211 497,95
224,40
2 077,69
1 165 555,16
1 379 355,20
661 163,50
216 401,95
329,05
53 725,40
4 431,50
936 051,40
13 186,50

1 088 334,13
9 253,81
31 758,63
3 476 142,71
4 605 489,28
7 158 575,63
2 445 184,75
91 032,80
299 326,45
20 943,34
10 015 062,97
13 186,50

717 777,13
10 395,35
32 722,96
2 422 667,91
3 183 563,35
6 718 894,16
2 297351,87
87 694,98
285 700,93
14 260,00
9 403 901,94
13 176,04

1 703,00

1 703,00

1 073,42

1 206,00
16 095,50

8 844,83
23 734,33

27 072,86
41 322,32

Daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky
Spolu dane a poplatky

7 638,83
7 638,83

Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť

v eurách

Hlavná
činnosť

Položky nákladov
Zostatková cena predaného DNM
a DHM
Predaný materiál
Zmluvné pokuty, penále a úroky z
omeškania
Ostatné pokuty, penále a úroky z
omeškania
Odpis pohľadávky
Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
Manká a škody
Spolu ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť

1 747,07

Podnikateľská
činnosť
41 241,90

Spolu k
31.12.2018
bežného
účtovného
obdobia
42 988,97

Odpisy
Rezervy a OP z prevádzkovej
činnosti
Rezervy a OP z finančnej
činnosti

20 487,64
0,00
1 475,53

4 299,41

1 585,00

5 884,41

597,67

45 642,72

5 797,10

51 439,82

22 331,35

204 212,25

29 739,90

233 952,15

198 023,97

388,80

2 950,37

334 654,15

245 866,53

388,80
256 290,25

78 363,90

Odpisy, rezervy a opravné
položky
Položky nákladov

Hodnota k
31.12.2017
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

v eurách
Spolu k
31.12.2018
Hlavná
Podnikateľská
bežného
činnosť
činnosť
účtovného
obdobia
1 784 878,82
158 057,60 1 942 936,42
404 452,98

17 339,30

421 792,28

Hodnota k
31.12.2017
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
1 827 170,98
362 954,46
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Spolu odpisy, rezervy

2 189 331,80

175 396,90

2 364 728,70

Finančné náklady

Položky nákladov

Hlavná
činnosť

v eurách
Hodnota k
31.12.2017
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
0

Spolu k
31.12.2018
bežného
účtovného
obdobia

Podnikateľská
činnosť

Predané cenné papiere
Úroky

2 190 125,44

22 516,21

7 267,40

29 783,61

33 313,65

1 970,69

4,00

1 974,69

134,11

Ostatné finančné náklady

18 346,58

1 541,30

19 887,88

31 491,95

Spolu finančné náklady

42 833,48

8 812,70

51 646,18

64 939,71

Kurzové straty

Náklady na transfery

Položky nákladov

v eurách

Hlavná
činnosť

Náklady na transfery z
rozpočtu obce subjektom
mimo VS
Náklady na ostatné
transfery
Spolu náklady na
transfery

Podnikateľská
činnosť

Spolu k 31.12.
2018 bežného
účtovného
obdobia

503 589,00

503 589,00

412 150,00

503 589,00

503 589,00

412 150,00

v eurách

Výnosy

Položky výnosov

Hodnota k
31.12.2017
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Hlavná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spolu k
31.12.2018
bežného
účtovného
obdobia

Hodnota k
31.12.2017
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Spolu tržby za vlastné
výkony a tovar
Zmena stavu
nedokončenej výroby
Spolu zmena stavu
vnútorného zásob
Spolu aktivácia
Daňové výnosy
samosprávy
Výnosy z poplatkov
Spolu daňové výnosy

2 262 422,67

2 868 118,59

5 130 541,26

9 462,40

9 462,40

2 877 580,99

5 140 003,66

4 033 003,47

0,00

0,00

0,00

3 511,04

3 511,04

0,00

11 605 323,25

11 605 323,25

10 800 390,65

1 394 908,87

1 394 908,87

1 394 099,56

13 000 232,12

13 000 232,12

12 194 490,21

2 262 422,67

Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti

Položky výnosov

4 033 003,47

v eurách

Hlavná
činnosť

Spolu k
31.12.2018
Podnikateľská
bežného
činnosť
účtovného
obdobia

Hodnota k
31.12.2017
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

104

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
Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti
Spolu ostatné výnosy
z prevádzkovej činnosti

2,10

2,10

0,00

2 757,99

2 757,99

11 786,72

170 122,52

4 313,00 174 435,52

366 265,43

194 485,78

46 465,60 240 951,38

461 157,78

Zúčtovanie rezerv a opravných
položiek

v eurách
Spolu k
31.12.2018
Podnikateľská
bežného
činnosť
účtovného
obdobia

Hodnota k
31.12.2017
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

47,00

47,00

1 690,49

244 888,00

244 888,00

211 140,00

2 953,08

2 953,08

8 111,31

Hlavná
činnosť

Položky výnosov

Zúčtovanie zákonných rezerv z
prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie ostatných rezerv z
prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie ostatných opravných
položiek
Zúčtovanie opravných položiek
z finanč. činnosti
Spolu rezervy a opravné
položky

6 639,00
247 888,08

Finančné a mimoriadne výnosy

Tržby z predaja CP
Úroky
Výnosy z dlhodobého finančného
majetku
Ostatné finančné výnosy
Spolu finančné výnosy
Ostatné mimoriadne výnosy
Spolu mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov

Spolu výnosy z transferov

227 580,00

v eurách
Hodnota k
Spolu k
31.12.2017
31.12.2018
Podnikateľská
bezprostredne
bežného
činnosť
predchádzajúceho
účtovného
účtovného
obdobia
obdobia

Hlavná
činnosť

Položky výnosov

247 888,08

470,96

579,00

1 049,96

1 480,82

139 369,52

139 369,52

126174,69

139 840,48
162,99
162,99

579,00 140 419,48
162,99
162,99

127 655,51
46,11
46,11

v eurách
Hodnota k
Spolu k
31.12.2017
31.12.2018
Hlavná
Podnikateľská
bezprostredne
bežného
činnosť
činnosť
predchádzajúceho
účtovného
účtovného
obdobia
obdobia
4 449
4 449 101,59
0,00
4 208 265,26
101,59

Výsledok hospodárenia
Hlavná
činnosť

Spolu k
31.12.2018
Podnikateľská
bežného
činnosť
účtovného
obdobia

v eurách
Hodnota k
31.12.2017
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia
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Spolu náklady
Spolu výnosy
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
Splatná daň
Dodatočne platená daň
Výsledok hospodárenia
po zdanení

20 297 644,75

2 924 625,59 23 222 270,34

17 664 807,39
21 252 199,14

2 994 486,27

139 176,99

3 133 663,26

3 587 391,75

54,51

56 229,80
-910,10

56 284,31
-910,10

48 348,13
4 525,93

2 994 431,76

83 857,29

3 078 289,05

3 534 517,69
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4. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA
V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol spracovaný návrh rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020, ktorý bol predložený na MsZ k prerokovaniu
a schváleniu. Súčasne bol návrh rozpočtu daný na verejnú diskusiu, čiže bol zverejnený obvyklým spôsobom v legislatívou
stanovenom termíne. V priebehu zverejnenia neboli zo strany občanov vznesené žiadne námietky, doplnenia, či požiadavky.
Neboli požadované ani doplňujúce vysvetlenia. Poslanci MsZ na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 14. 12. 2017 uznesením
č. 155/2017 schválili rozpočet mesta na rok 2018 vrátane programov a podprogramov a súčasne vzali na vedomie rozpočty
mesta na roky 2019 – 2020 vrátane programov a podprogramov. Hospodárenie mesta bolo od začiatku roka riadené
v súlade so základným „zákonom“ mesta, teda schváleným rozpočtom.
V priebehu roka pôvodne schválený rozpočet doznal určitých zmien, ktoré boli schválené MsZ, primátorom mesta,
prípadne boli iba akceptovaním vývoja v oblasti prenesených kompetencií. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad zmien
v rozpočte mesta s rozdelením na polročné obdobia.
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Zmeny v rozpočte mesta za rok 2018

Rozpočet na rok 2018

Schválený
rozpočet

Zmeny v I.
polroku

bežné príjmy
bežné výdavky
Výsledok bežného rozpočtu

17 381 462
15 642 064
1 739 398

116 027
166 806
50 779

-

Rozpočet po
zmenách

18 052 399
16 188 607
1 863 792

19 560 454
15 099 695
4 460 758

172 940
172 940

3 765 326
10 418 911
- 6 653 585

3 765 326
10 418 911
- 6 653 585

65 332
4 196 157
- 4 130 826

554 910
552 677
2 233

21 817 725
26 607 518
- 4 789 793

21 817 725
26 607 518
- 4 789 793

19 625 785
19 295 853
329 933

2 233
2 233

6 764 619
1 974 826
4 789 793

6 764 619
1 974 826
4 789 793

2 252 542
596 574
1 655 968

552 677
552 677
-

28 582 344
28 582 344
-

28 582 344
28 582 344
-

21 878 328
19 892 427
1 985 901

rozpočtové príjmy
rozpočtové výdavky
Rozpočtový výsledok

21 146 204
24 571 511
- 3 425 307

116 611
1 483 330
- 1 366 719

Príjmy celkom
Výdavky celkom

Prebytok/-Schodok rozpočtu

26 531 512
26 531 512
-

1 498 155
1 498 155
-

Skutočnosť
2018

18 052 399
16 188 607
1 863 792

584
3 765 326
1 316 524
10 245 971
- 1 315 940 - 6 480 645

1 381 544
14 825
1 366 719

Upravený
rozpočet k
31.12.2018

554 910
379 737
175 173

3 764 742
8 929 447
- 5 164 705

5 385 308
1 960 001
3 425 307

Rozpočet po
zmenách

17 497 489
15 808 870
1 688 619

kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
Výsledok kapitálového rozpočtu

fin. operácie - príjmy
fin. operácie - výdavky
Výsledok finančných operácií

Zmeny v II.
polroku

-

21 262 815
26 054 841
- 4 792 026
6 766 852
1 974 826
4 792 026
28 029 667
28 029 667
-

-
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Zmeny v I. polroku

552 677

1 498 155

552 677

1 498 155
14 825
-

172 940

1 316 524

379 737

2 233

166 806

584
-

1 381 544

554 910

Zmeny rozpočtu v I. a II. polroku 2018

116 027

1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
-

Zmeny v II. polroku

Ako je zrejmé z údajov v tabuľke, v I. polroku zmeny v rozpočte dosiahli hodnotu 1 498 155 eur, o ktorú boli zvýšené
príjmy i výdavky mesta. V II. polroku zmeny dosiahli hodnotu 552 677 eur. Uvedená hodnota zmien sa dosiahla
realizovaním nasledujúcich uznesení MsZ.
1.

Uznesením č. 2/2018 zo dňa 20.02.2018 schválilo Mestské zastupiteľstvo I. zmenu rozpočtu.
Išlo o použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta na úhradu kapitálových výdavkov pre
mestskú rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov DUBINA, Dubnica nad Váhom v sume 50 000
EUR. Finančné prostriedky boli postupne uvoľňované po zdokladovaní zrealizovanej investície, ktorou
bola rekonštrukcia hlavného vchodu budovy a schodiská.
Ďalšie použitie finančných prostriedkov mesta boli schválené na úhradu bežných výdavkov tiež pre
mestskú rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov DUBINA, Dubnica nad Váhom v sume 60 000
EUR na mzdové a prevádzkové náklady z dôvodu zmeny zákona od 1.1.2018 kde sa podľa § 71 ods. 6
a § 78a menila výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby podľa stupňa
odkázanosti.
Po zapracovaní uvedených zmien bol rozpočet mesta vyrovnaný.

2.

Uznesením č. 36/2018 zo dňa 07.06.2018 zobralo na vedomie Mestské zastupiteľstvo II. a III. zmenu
rozpočtu.
Zmeny súviseli s nevyčerpanými finančnými prostriedkami z decembra 2017, ktoré sa preniesli do roku
2018. Išlo predovšetkým o prenesené kompetencie na školách, vlastné príjmy ale aj úpravy štátnej dotácie
v Zariadení pre seniorov Dubina na základe zmluvy. Zmena nastala aj v príjmových finančných operáciách
v dôsledku zapojenia rezervného fondu na úhradu výmeny umelého trávnika, ktorého použitie bolo
schválené už na mestskom zastupiteľstve v roku 2017. Celková zmena nastala v bežných príjmoch ich
zvýšením o 25 597 eur, zvýšenie bežných výdavkov o 112 316 eur, kapitálové výdavky boli navýšené
o 250 000 eur a príjmové finančné operácie boli tiež zvýšené o 336 719 eur. Premietnutím uvedených
zmien bol rozpočet mesta vyrovnaný.
Bežné príjmy v II. zmene rozpočtu boli znížené o 92 906 eur a išlo o úpravu len v prenesených
kompetenciách na školách, kde boli upravené položky ako sú vzdelávacie poukazy, škola v prírode,
lyžiarsky kurz, asistenti, žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia, predškoláci materských škôl
a normatív. Tieto bežné príjmy boli premietnuté do bežných výdavkov jednotlivých škôl.
V III. zmene rozpočtu boli bežné príjmy navýšené o 77 330 eur. Upravené boli prenesené kompetencie –
vzdelávacie poukazy, ale predovšetkým bol upravený štátny príspevok pre sociálne zariadenia Zariadenie
pre seniorov a Špecializované zariadenie Prejta podľa platnej zmluvy. Dotácia pre Zariadenie pre seniorov
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bola znížená oproti roku 2017 o 24 606 eur a pre Špecializované zariadenie Prejta bolo oproti roku 2017
zvýšené o 98 712 eur.
V II. zmene rozpočtu boli zvýšené finančné príjmové operácie o 48 665 eur. Sú to nevyčerpané prenesené
kompetencie z roku 2017 v základných školách v sume 35 210 eur, nevyčerpané vlastné príjmy
z decembra 2017 Zariadenia pre seniorov Dubina v sume 8 808 eur, a nevyčerpaná a vrátená dotácia zo
štátu z roku 2017 Zariadenia pre seniorov a ŠZ Prejta v sume 4 647 eur. Všetky tieto finančné operácie
sú zapojené v bežných výdavkoch spomínaných organizácií.
Príjmové finančné operácie v III. zmene rozpočtu boli navýšené o 250 000 eur. Išlo o zapojenie
rezervného fondu v príjmovej časti a následné použitie v kapitálových výdavkoch na úhradu rekonštrukcie
resp. výmeny umelého trávnika v mestskom športovom areáli v Dubnici nad Váhom. Toto použitie už bolo
schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29.6.2017 uznesením č. 107/2017. Nakoľko
realizácia tejto akcie prebiehala na sklonku roka 2017 a všetky práce ešte neboli ukončené, následná
úhrada nebola v roku 2017 zrealizovaná a uhradená bola až vo februári 2018.
Bežné výdavky v II. zmene rozpočtu boli znížené o celkovú výšku 44 241 eur. Ide o vratku nevyčerpaných
finančných prostriedkov z dotácie štátu za rok 2017 pre zariadenie pre seniorov Dubina v sume 4 647 eur,
znížené v sume 92 906 eur na prenesené kompetencie na školách, nevyčerpané prenesené kompetencie
na školách z roku 2017 zvýšené o 35 210 eur, a nevyčerpané vlastné príjmy z decembra 2017 Zariadenia
pre seniorov Dubina zvýšené o 8 808 eur.
V III. zmene rozpočtu boli zvýšené bežné výdavky o 77 330 eur. Išlo predovšetkým o upravenie výdavkov
štátnej dotácie v Zariadení pre seniorov Dubina (-24 606 eur) a ŠZ Prejta ( + 98 712 eur). Ďalšie úpravy
v bežných výdavkoch boli programe 7.9. Školstvo, kde boli jednotlivým školám postupne uvoľňované
finančné prostriedky na odchodné, nákup kontajnerov a na iné použitie v sume 16 736 eur.
Kapitálové výdavky boli navýšené v III. zmene rozpočtu o 250 000 eur. Išlo o vyššie
spomínané zapojenie rezervného fondu v príjmovej časti a následné použitie v kapitálových výdavkoch na
úhradu rekonštrukcie resp. výmeny umelého trávnika v mestskom športovom areáli v Dubnici nad Váhom.
Toto použitie už bolo schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29.6.2017 uznesením č.
107/2017. Nakoľko realizácia tejto akcie prebiehala na sklonku roka 2017 a všetky práce ešte neboli
ukončené, následná úhrada nebola v roku 2017 zrealizovaná a uhradená bola až vo februári 2018.
Zmeny boli schválené v kompetencii primátora mesta v mesiacoch február a marec 2018 nakoľko väčšia
časť vyplývala z legislatívy a nepodliehali schvaľovaniu mestského zastupiteľstva. Zmeny boli premietnuté
do výkazov mesta za obdobie I. štvrťroku 2018.
3.

Uznesením č. 37/2018 zo dňa 07.06.2018 schválilo Mestské zastupiteľstvo použitie prostriedkov
z rezervného fondu v sume 830 000 eur na tieto akcie:
 Rekonštrukcia podchodu pre peších pod cestou I/61 pri SPŠ v sume 325 000 EUR
 Rekonštrukcia parku pri soche Panny Márie na Námestí Matice slovenskej v sume 170 000
EUR
 Znižovanie spotreby elektrickej energie v objektoch mesta Dubnica nad Váhom zmenou
interiérového osvetlenia – Časť I. – Školské a predškolské zariadenia sume 335 000 EUR

4.

Uznesením č. 62/2018 zo dňa 28.6.2018 schválilo Mestské zastupiteľstvo použitie prostriedkov
z rezervného fondu v sume 150 000 eur na vybudovanie výťahu v Dome kultúry.

5.

Uznesením č. 71/2018 zo dňa 06.09.2018 zobralo na vedomie Mestské zastupiteľstvo IV. zmenu
rozpočtu.
Jednotlivé zmeny mali vplyv na takmer celú skladbu rozpočtu a boli premietnuté v meste ale aj
v jednotlivých rozpočtových organizáciách.
Zmeny boli vykonané z dôvodu novej legislatívy od 1.1.2018, t.j. každý neplánovaný príjem musí byť
upravený v rozpočte v časti príjmy a zároveň aj v časti výdavky. Ďalšie zmeny sa týkali prenesených
kompetencií na školách ale aj zapojením získaných projektov.
Zmena nastala v bežných príjmoch mesta ich zvýšením o 67 529 eur , kapitálové príjmy vzrástli o 584 eur
a príjmové finančné operácie tiež vzrástli o 14 825 eur.
Bežné výdavky mesta klesli o 3 411 eur, kapitálové výdavky boli zvýšené o 71 524 eur a výdavkové
finančné operácie vzrástli o 14 825 eur. Premietnutím uvedených zmien je saldo rozpočtu nulové, a
rozpočet mesta zostáva vyrovnaný. Zmeny, ktoré sú uvedené v tabuľke v stĺpci IV. zmena za rok 2018
a tvoria rozdiel medzi vyššie uvedenými zmenami mesta a zmenami v stĺpci IV. zmeny sú upravované
v jednotlivých rozpočtových organizáciách.
Zmeny boli schválené v kompetencii primátora mesta v mesiaci jún t.r., nakoľko väčšia časť vyplýva
z legislatívy a nepodliehajú schvaľovaniu mestského zastupiteľstva a preto bola o nich podaná iba
informatívna správa. Zmeny boli premietnuté do výkazov mesta za obdobie II. štvrťroku 2018, t.j.
k 30.6.2018.
Bežné príjmy mesta v IV. zmene rozpočtu boli zvýšené o 67 529 eur. Išlo o úpravu prenesených
kompetencií na školách, kde boli upravené položky lyžiarsky kurz a odchodné.. Ďalšie významné zmeny
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sa týkali grantu na Višehradske športové hry v sume 21 165 eur, grant na Projekt Izabella pre oddelenie
Kultúra v sume 3 000 eur. Príjem ovplyvnila aj suma 27 770 eur, ktorou bola navýšená položka 211
Dividendy od spoločnosti Spoločnosť Stredné Považie ,a.s. (rozpočtované bolo 111 600 eur). Príjem
10 790 eur bol pripísaný na položke 292 ostatné príjmy. Išlo o nevyčerpaný nenávratný príspevok z roku
2016 príspevkovej organizácii Mestská poliklinika. Tieto bežné príjmy boli premietnuté do bežných
výdavkov jednotlivých škôl a stredísk a organizácií.
Kapitálové príjmy boli zvýšené 584 eur na stredisku Majetok. Išlo o príjem z predaja služobného
osobného motorového vozidla KIA cee´d, Mestskej polície.
Príjmové finančné operácie boli zvýšené o 14 825 eur. Sú to finančné prostriedky prijaté v roku 2017 za
odpredaj bytu Branislava Marksa, ktorý je v opatrovníctve mesta a je umiestnený v Centre sociálnych
služieb – AVE.
Bežné výdavky boli znížené o 3 411 eur. Značné zníženie výdavkov spôsobili výdavky v celkovej sume
52 500 eur v programe 6.6.3 na stredisku DUMAT, ktoré boli preklasifikované na základe žiadosti na
kapitálové výdavky. Zmena ďalších výdavkov spočívala už v spomenutých zapojených príjmoch,
predovšetkým grantu na Višehradske športové hry v sume 21 165 eur v programe 7.7.9. na stredisku
Školstvo, zapojenie Dividend v programe 6.6.2 na stredisku Majetok v celkovej sume 9 924 eur, zapojenie
príjmov do výdavkov strediska Kultúry z prijatého grantu na Projekt Izabella v celkovej sume 3 000 eur,
nevyčerpaný finančný príspevok v sume 10 790 eur Mestskej poliklinike program 2.2.8. Ďalšie zmeny
nastali len presunmi medzi podpoložkami v jednotlivých podprogramoch a upravenými bežnými
výdavkami z prenesených kompetencií na základných školách.
Bežné výdavky boli znížené o 3 411 eur. Značné zníženie výdavkov spôsobili výdavky v celkovej sume
52 500 eur v programe 6.6.3 na stredisku DUMAT, ktoré boli preklasifikované na základe žiadosti na
kapitálové výdavky. Zmena ďalších výdavkov spočívala už v spomenutých zapojených príjmoch,
predovšetkým grantu na Višehradske športové hry v sume 21 165 eur v programe 7.7.9. na stredisku
Školstvo, zapojenie Dividend v programe 6.6.2 na stredisku Majetok v celkovej sume 9 924 eur, zapojenie
príjmov do výdavkov strediska Kultúry z prijatého grantu na Projekt Izabella v celkovej sume 3 000 eur,
nevyčerpaný finančný príspevok v sume 10 790 eur Mestskej poliklinike program 2.2.8. Ďalšie zmeny
nastali len presunmi medzi podpoložkami v jednotlivých podprogramoch a upravenými bežnými
výdavkami z prenesených kompetencií na základných školách.
Výdavkové finančné operácie boli zvýšené o 14 825 eur. Sú to finančné prostriedky prijaté v roku 2017
za odpredaj bytu Branislava Marksa, ktorý je v opatrovníctve mesta umiestnený v Centre sociálnych
služieb – AVE na jeho neočakávané a neplánované výdavky.
6.

Uznesením č. 72/2018 zo dňa 06.09.2018 schválilo Mestské zastupiteľstvo V. zmenu rozpočtu.
Nakoľko sa veľmi priaznivo vyvíjal výnos dane z príjmu fyzických osôb za rok 2018 a podľa predpokladu
do konca roka 2018 ešte každým mesiacom táto príjmová položka vzrástla bolo navrhnuté zvýšenie
bežných príjmov o 425 000 eur a súčasne premietnuť aj do výdavkov. Bežné výdavky boli navrhnuté zvýšiť
o 229 060 eur a kapitálové výdavky tiež zvýšiť o 195 940 eur.
Zmeny v bežných príjmoch boli spôsobené úpravami na prenesených kompetenciách na školách,
a prijatými dotáciami na stredisku Majetok (projekt Grotta a Vojnové hroby) a schválenými dotáciami pre
Kino Lastovička z Audiovizuálneho fondu na nákup obrazoviek a podporu návštevnosti. Tieto príjmy boli
súčasne zapojené do bežných výdavkov v spomenutých strediskách a na jednotlivých školách.
Ďalšie zmeny v bežných a kapitálových výdavkoch boli navrhnuté upraviť medzi jednotlivými
podpoložkami na základe požiadaviek uvedených správcov kapitol, formou presunov a preklasifikovaním
z bežných výdavkov na kapitálové výdavky.
Z kapitálových výdavkov na stredisku Školstva sú postupne uvoľňované finančné prostriedky pre
jednotlivé školy na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou „Znižovanie spotreby elektrickej energie
v objektoch mesta Dubnica nad Váhom zmenou interiérového osvetlenia – Časť I. – Školské a predškolské
zariadenia“ v celkovej sume 335 000 eur, ktorých financovanie bolo schválené z rezervného fondu na
mestskom zastupiteľstve dňa 7.6.2018 uznesením č. 37/2018. V navrhovanej V. zmene išlo o presun
kapitálových výdavkov na školy v sume 96 951 eur.

7.

Uznesením č. 94/2018 zo dňa 29.11.2018 zobralo na vedomie Mestské zastupiteľstvo VI. a VII. zmenu
rozpočtu.
Jednotlivé zmeny mali vplyv na takmer celú skladbu rozpočtu a boli premietnuté v meste ale aj
v jednotlivých rozpočtových organizáciách.
Zmeny boli vykonané z dôvodu novej legislatívy od 1.1.2018, t.j. každý neplánovaný príjem musí byť
upravený v rozpočte v časti príjmy a zároveň aj v časti výdavky. Ďalšie zmeny sa týkali prenesených
kompetencií na školách ale predovšetkým presuny medzi jednotlivými položkami a strediskami na základe
požiadaviek správcov kapitol.
Zmena nastala v bežných príjmoch mesta ich zvýšením v VI. zmene o 18 737 eur a v VII. zmene o 7 180
eur.
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Bežné výdavky mesta boli zvýšené v VI. zmene o 18 737 eur a v VII. zmene o 23 180 eur. Kapitálové
výdavky boli znížené v VII. zmene o 16 000 eur.
Premietnutím uvedených zmien je saldo rozpočtu nulové, a rozpočet mesta zostáva vyrovnaný.
Zmeny boli schválené v kompetencii primátora mesta v mesiaci september a november t.r., nakoľko väčšia
časť vyplýva z legislatívy a nepodliehajú schvaľovaniu mestského zastupiteľstva a preto bola o nich
podaná iba informatívna správa. Zmena č. VI. bola premietnutá do výkazov mesta za obdobie III. štvrťroku
2018, t.j. k 30.9.2018. Zmena č. VII. sa prejavila vo výkazoch až v poslednom štvrťroku 2018.
Bežné príjmy mesta v VI. zmene rozpočtu boli zvýšené o 18 737 eur. Išlo o úpravu prenesených
kompetencií na školách, kde bola znížená položka škola v prírode o 3 000 eur. Ďalšie zmeny v nastali
navýšením v sume 21 737 eur, ktoré boli výlučne upravené na jednotlivých školách ako na strane
príjmovej, tak aj v bežných výdavkoch. V zmene č. VII. boli zvýšené bežné príjmy o 7 180 eur a tiež sa
jedná o prenesené kompetencie na školách normatívne. Tieto bežné príjmy boli premietnuté do bežných
výdavkov jednotlivých škôl.
Bežné výdavky v VI. zmene boli navýšené o 18 737 eur a sú to prenesené bežné príjmy škôl do výdavkov.
Ďalšie úpravy v tejto zmene boli medzi jednotlivými položkami a strediskami na základe požiadaviek
správcov kapitol, ktoré však nemali vplyv na celkové saldo rozpočtu. Bežné výdavky boli zvýšené aj v VII.
zmene o 23 180 eur. V tejto zmene sú zahrnuté prenesené kompetencie škôl v sume 7 180 eur
a preklasifikovanie z kapitálových výdavkov do bežných v sume 16 000 eur na stredisku vnútorná správa
v programe 1.11. Mestský informačný systém (MIS). Ostatné zmeny sa týkali predovšetkým presunom
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta do rozpočtu jednotlivých škôl na rekonštrukciu osvetlenia na
školách, rekonštrukciu vzduchotechniky, na údržbu športového ihriska a strechy telocvične. Iné zmeny sa
týkali presunom medzi položkami a strediskami.
Kapitálové výdavky boli znížené o 16 000 eur. Išlo o preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné
výdavky na stredisku vnútorná správa stredisko 1.11. MIS z položky 711 na položku 637.
8.

Uznesením č. 15/2019 zo dňa 28.02.2019 schválilo Mestské zastupiteľstvo VIII. zmenu rozpočtu.
Ako informatívna správa bola na rokovanie MsZ predložená informácia o VIII. zmene rozpočtu mesta za
rok 2018. Zmena bola vyvolaná najmä zmenami v oblasti bežných príjmov organizácií a ich následného
premietnutia do ich výdavkov, ako i presunmi medzi bežnými a kapitálovými výdavkami, či už samotného
mesta, alebo jeho organizácií. Presuny medzi podpoložkami, či položkami výdavkov mesta podľa
ekonomickej klasifikácie schválil primátor mesta. Tabuľka o týchto presunoch je prílohou predloženého
materiálu.
Zmeny, ktoré ovplyvnili výšku bežných príjmov, bežných výdavkov a výdavkov kapitálových sú popísané
v nasledujúcom komentári.
V závere roka organizácie mesta prikročili k zmenám rozpočtov, ktoré sú v ich kompetencii a mesto
samotné, ako právny subjekt rovnako pristúpilo k zmenám, ktoré odsúhlasil primátor mesta.
Nasledujúca tabuľka poskytuje údaje o schválenom rozpočte mesta na rok 2018, o upravenom rozpočte
i zmene navrhnutej v základnom členení, čiže príjmy a výdavky mesta v časti bežného rozpočtu i
kapitálového rozpočtu.
Bežné príjmy samotného mesta v VIII. zmene rozpočtu boli zvýšené o 53 693 eur. Táto zmena predstavuje
úpravu výšky normatívnych a nenormatívnych príspevkov na prenesené kompetencie pre školy. Išlo
predovšetkým o navýšenie normatívu o 26 370 eur, ale aj ďalších nenormatívnych prenesených
kompetencií, ktoré boli premietnuté do bežných výdavkov škôl. Ďalšie výrazné navýšenie bežných príjmov
o 28 350 eur predstavuje príjem z predaného vstupného z predstavení poriadaných oddelením Kultúry,
ktoré sa taktiež preniesli do bežných výdavkov oddelenia Kultúry.
Zmena bežných príjmov bola premietnutá do bežných výdavkov základných a materských škôl ale aj do
bežných výdavkov oddelenia Kultúry na vykrytie výdavkov spojených s veľkým počtom kultúrnych podujatí
v závere roka.
V priebehu posledného štvrťroka 2018 sa vyskytli požiadavky zmeny rozpočtov v jednotlivých programoch,
resp. podprogramoch a išlo o zmeny v položkách v šesťmiestnej klasifikácii. V sume 12 738 eur boli
poskytnuté finančné prostriedky z programu 07.07.09 Školstvo na vzniknuté havárie. Išlo o rozkopávku
svahu z dôvodu prepadnutia zeminy na ZŠ s MŠ Pod hájom a o výmenu podlahy v školskej jedálni v MŠ
CII.
Zmena v kapitálových výdavkoch nastala len v presunoch v rámci strediska Vnútorná správa a Životné
prostredie.
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4a) ROZPOČET PRÍJMOV
Rozpočet na rok 2018

Schválený
rozpočet

súhrn zmien

Upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

bežné príjmy

17 381 462

670 937

18 052 399

19 560 454

1 508 055

108,35

bežné výdavky

15 642 064

546 543

16 188 607

15 099 695

-1 088 912

93,27

Výsledok bežného rozpočtu

1 739 398

124 394

1 863 792

4 460 758

2 596 966

x

kapitálové príjmy

3 764 742

584

3 765 326

65 332

-3 699 994

1,74

kapitálové výdavky

8 929 447

1 489 464

10 418 911

4 196 157

-6 222 754

40,27

Výsledok kapitálového rozpočtu

-5 164 705

-1 488 880

-6 653 585

-4 130 826

2 522 759

x

rozpočtové príjmy

21 146 204

671 521

21 817 725

19 625 785

-2 191 940

89,95

rozpočtové výdavky

24 571 511

2 036 007

26 607 518

19 295 853

-7 311 665

72,52

Rozpočtový výsledok

-3 425 307

-1 364 486

-4 789 793

329 933

5 119 726

x

fin. operácie - príjmy

5 385 308

1 379 311

6 764 619

2 252 542

-4 512 077

33,30

fin. operácie - výdavky

1 960 001

14 825

1 974 826

596 574

-1 378 252

30,21

Výsledok finančných operácií

3 425 307

1 364 486

4 789 793

1 655 968

-3 133 825

x

Príjmy celkom

26 531 512

2 050 832

28 582 344

21 878 328

-6 704 016

76,54

Výdavky celkom

26 531 512

2 050 832

28 582 344

19 892 427

-8 689 917

69,60

0

0

0

1 985 901

1 985 901

x

Prebytok/-Schodok rozpočtu

ROZPOČET MESTA 2018

30 000 000
20 000 000
Skutočnosť

10 000 000

Upravený rozpočet
Schválený rozpočet

-

PRÍJMY 2018 (EUR)
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Rozpočet
Bežné príjmy

% podiel

Plnenie

% podiel

18 052 399

63

19 560 454

89

Kapitálové príjmy

3 765 326

13

65 332

1

Finančné operácie

6 764 619

24

2 252 542

10

28 582 344

100

21 878 328

100

SPOLU

Príjem - rozpočet 2018
bežný
63%

Príjem - skutočnosť
2018
bežný

kapitálový
13%

89%

finančné
operácie
24%

kapitálový
1%

finančné
operácie
10%

VÝDAVKY (EUR)
Rozpočet

% podiel

Plnenie

% podiel

Bežné výdavky

16 188 607

57

15 099 695

76

Kapitálové výdavky

10 418 911

36

4 196 157

21

Finančné operácie
SPOLU

1 974 826

7

596 574

3

28 582 344

100

19 892 427

100

Výdavky-rozpočet
2018

Výdavky-skutočnosť
2018
bežný
76%

bežný
57%

finančné
operácie
7%

kapitálov
ý
36%

finančné
operácie
3%

kapitálov
ý
21%
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Rozpočet sa vnútorne člení na:
bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet,
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet,
finančné operácie.
Rozpočet tvoria:
bežné a kapitálové príjmy podľa § 5 ods. a a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.,
bežné a kapitálové výdavky podľa § 7 a podľa § 8 zákona č. 583/2004 Z. z.
Bežné príjmy sú určené na financovanie bežných prevádzkových opakujúcich sa výdavkov a ich zdroje môžu byť
daňové (miestne dane, podiel na daniach v správe štátu) a nedaňové (ostatné príjmy, napr. správne poplatky,
príjmy z prenájmu majetku).
Kapitálové príjmy sú určené na financovanie dlhodobých potrieb, napr. investícií, ktoré sú jednorazové a ich
zdrojom sú napr. príjmy z predaja majetku, či účelové dotácie na financovanie investícií.
Bežné výdavky slúžia na zabezpečenie činnosti mesta vo všetkých oblastiach, najmä na výkon samosprávnych
pôsobností ako aj na prenesený výkon štátnej správy, ktorý mesto zabezpečuje. Sú to výdavky najmä na mzdy
a platy, na odvody poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku
na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, na prevádzku (všeobecný
a špeciálny materiál, služby, opravy a údržbu, cestovné náhrady, dopravu a spotrebu PHM a pod..).
Kapitálové výdavky slúžia na financovanie investičných potrieb, predovšetkým na rozvojové programy, obstaranie
a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku, na konkrétne investičné akcie, na nákup konkrétnych
kapitálových aktív, na úhradu investičných záväzkov a pod. Medzi kapitálové výdavky patria aj kapitálové transfery,
t.j. platby, ktoré umožnia príjemcovi transferu nadobudnúť alebo zhodnotiť kapitálové aktíva.
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mesta, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta. Mesto
môže podľa § 5 ods. 2 a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. okrem bežných a kapitálových príjmov použiť
na plnenie svojich povinností a úloh aj prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov, návratné zdroje
financovania, združené prostriedky a zisk z podnikateľskej činnosti (pokiaľ ju vykonáva). Tieto mimorozpočtové
zdroje financovania sa zabezpečujú a realizujú prostredníctvom finančných operácií. Finančné operácie sa
uskutočňujú a vykazujú mimo rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov, avšak prevody prostriedkov, ktoré sa realizujú
cez finančné operácie, ovplyvňujú čerpanie výdavkov príslušného rozpočtu.
Ako vidieť z vyššie uvedenej tabuľky, v schválenom rozpočte bol rozpočtovaným výsledkom schodok. Hodnoty
v upravenom rozpočte z premietnutých zmien tento stav zmenili a pre rok 2018 bol na konci rozpočtovaným
výsledkom prebytok (súčet bežného a kapitálového rozpočtu), ktorý eliminoval prebytok z transakcií s finančnými
aktívami a pasívami.
V skutočnosti, teda pri plnení rozpočtu je na mieste konštatovanie, že mesto dosiahlo rozpočtovaný prebytok
v sume 5 119 726 eur a celkový výsledok hospodárenia za rok 2018 bol vykázaný v hodnote 1 985 901 eur.
Pre hodnotenie rozpočtového hospodárenia mesta za uplynulý rok sú rozhodujúce nasledujúce údaje.
(údaje v €)
2018

schválený
rozpočet

súhrn zmien

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

bežné a kapitálové príjmy

21 146 204

671 521

21 817 725

19 625 785

-2 191 940

89,95

bežné a kapitálové výdavky

24 571 511

2 036 007

26 607 518

19 295 853

-7 311 665

72,52

Rozpočtový výsledok

-3 425 307

-1 364 486

-4 789 793

329 933

5 119 726

x

Ako je uvedené vyššie, v skutočnosti bol v ukazovateli rozpočtový výsledok dosiahnutý schodok hospodárenia.
Z tabuľky je zrejmé, že rozpočtované príjmy (bežné a kapitálové) neboli splnené o 2 191 940 eur a rozpočtované
výdavky (bežné a kapitálové) zostali nesplnené o 7 311 665 eur.
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(údaje v €)

schválený

ROZPOČET 2018

rozpočet

bežné príjmy
kapitálové príjmy
Spolu

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

17 381 462

18 052 399

19 560 454

1 508 055

108,35

3 764 742

3 765 326

65 332

-3 699 994

1,74

21 146 204

21 817 725

19 625 785

-2 191 940

89,95

Rozpočtované príjmy boli splnené na 89,95 %. Plnenie bežných príjmov za rok 2018 dosiahlo 108,35 % v hodnotovom vyjadrení prekročenie rozpočtu o 1 508 055 eur, kapitálové príjmy v hodnotovom vyjadrení neboli
naplnené o 3 699 994 eur. Plnenie rozpočtovaných príjmov bolo v porovnaní s rozpočtom nižšie o 2 191 940 eur.
Bežné príjmy
Bežné príjmy v schválenom rozpočte tvorili 82,20 % z celkových rozpočtovaných príjmov. V upravenom rozpočte
tvorili bežné príjmy 82,7 %, avšak v skutočnosti dosiahol takmer 99,7 %-tný podiel. Základná skladba bežných
príjmov je uvedená nižšie.
(údaje v €)
schválený
upravený
plnenie
Bežné príjmy 2018
rozdiel
% plnenia
rozpočet
rozpočtu
rozpočet

Daňové príjmy

10 996 711

11 416 711

12 949 654

1 532 943

113,43

Nedaňové príjmy

2 460 830

2 606 000

2 596 936

-9 064

99,65

Granty a transfery v rámci VS

3 923 921

4 029 688

4 013 863

-15 825

99,61

17 381 462

18 052 399

19 560 454

1 508 055

108,35

Spolu

4 013 863

8 000 000

2 606 000

10 000 000

2 123 642

12 000 000

12 949 654

14 000 000

11 416 711

16 000 000

4 029 688

18 000 000

19 560 454

20 000 000

18 052 399

Bežné príjmy 2018

6 000 000
4 000 000
2 000 000
Daňové príjmy

Nedaňové príjmy

Plnenie rozpočtu

Granty a transfery

Spolu

Upravený rozpočet

6

Zmeny rozpočtu bežných príjmov v priebehu roku znamenali v konečnom súčte zvýšenie o 670 937 eur. Pri
celkovom hodnotení dosiahnutej skutočnosti boli bežné príjmy oproti upravenému rozpočtu prekročené o 1 508 055
eur, čo je 108,35 %-tné plnenie. Prekročenie príjmov v jednotlivých skupinách bežných príjmov je zrejmé z uvedenej
tabuľky. Hodnoteniu plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie sa uvádza v ďalšej časti v číselných údajoch
a je mu venovaná aj nasledujúca časť komentára.
(údaje v €)

schválený

Daňové príjmy 2018

rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

Daň z príjmu fyzických osôb

7 229 100

7 649 100

8 077 405

428 305

105,60

Dane z nehnuteľností

2 703 000

2 703 000

3 565 830

862 830

131,92

Dane za špecifické služby

1 064 500

1 064 500

1 306 309

241 809

122,72

111

111

111

0

100,00

10 996 711

11 416 711

12 949 654

1 532 943

113,43

Daň za dobývací preistor
Spolu

Zmenami rozpočtu mesta boli daňové príjmy o 240 000 eur. Toto zvýšenie sa dotklo daní z príjmu fyzických osôb.
Výsledné plnenie daňových príjmov na 113,43 % pri ich preplnení o 1 532 943 eur najviac ovplyvnilo plnenie daní
z nehnuteľností, z ktorej mesto získalo o 862 830 eur viac, ale aj plnenie dane za špecifické služby, z ktorej mesto
získalo o 241 809 eur viac. Plnenie príjmov v týchto skupinách je na jednej strane zvýšením úspešnosti vymáhania
pohľadávok a na druhej strane aj zlepšenou finančnou disciplínou daňovníkov.
Priaznivý vývoj ekonomiky sa jasne odrazil aj v rozpočtoch samospráv, čoho dôkazom je nielen uvedená hodnota
v rozpočte mesta Dubnica nad Váhom, ale aj plnenie, resp. prekročenie hodnoty dane z príjmu fyzických osôb
mesta stanovenej vo východiskách štátneho rozpočtu. Tam stanovená hodnota pre mesto bola splnená na 105,60
%, čo predstavuje sumu o 428 305 eur viac.
111 - Daň z príjmu fyzických osôb

Plnenie podielových daní za rok 2018
Mesiac
január

Školské
zariadenia

Neštátne
zariadenia

(údaje v eurách)

Mesto

Celková suma
daní

232 750,00

12 507,00

603 480,00

848 737,00

február

252 880,00

12 513,50

441 521,50

706 915,00

marec

273 509,04

12 511,50

415 189,23

701 209,77

apríl

251 366,02

12 511,00

388 755,98

652 633,00

máj

235 372,39

12 513,50

154 889,11

402 775,00

jún

220 958,07

12 513,00

358 844,93

592 316,00

júl

267 915,70

12 507,00

451 587,30

732 010,00

august

250 359,25

12 514,50

445 083,25

707 957,00

september

242 681,48

12 511,50

425 370,02

680 563,00

október

237 183,63

12 510,50

425 447,87

675 142,00

november
december

265 028,89
270 442,09

12 512,00
12 514,00

397 300,11
419 349,91

674 841,00
702 306,00

3 000 446,56

150 139,00

4 926 819,21

8 077 404,77

Spolu:

7

121 - Dane z nehnuteľnosti
(údaje v eurách)

Dane z nehnuteľností 2018
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov
Spolu

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

155 000

155 000

170 430

15 430

109,95

2 400 000

2 400 000

3 249 346

849 346

135,39

148 000

148 000

146 054

-1 946

98,69

2 703 000

2 703 000

3 565 830

862 830

131,92

V tejto skupine príjmov nebola v priebehu roku zaznamenaná žiadna zmena.
Na základe VZN č. 11/2015 o miestnych daniach sa na území mesta Dubnica nad Váhom vyberajú tieto dane:
a) Daň z nehnuteľnosti
b) Daň za psa
c) Daň za užívanie verejného priestranstva
d) Daň za ubytovanie
e) Daň za predajné automaty
f) Daň za nevýherné hracie automaty
121 001 - Daň z pozemkov:
Základom dane z pozemkov pre pozemky sú nasledovné hodnoty:
a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
Dubnica nad Váhom
Prejta
b)

Trvalé trávnaté porasty

c)
d)
e)

Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
Stavebné pozemky
Rybníky s chovom rýb, vodné plochy

f)

Lesné pozemky

0,6001 €/m2
0,3671 €/m2

Dubnica nad Váhom
Prejta
Dubnica nad Váhom
Prejta
Dubnica nad Váhom
Prejta

Ročná sadzby dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov je nasledovná:
a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
b) Záhrady
c) Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) Lesné pozemky, rybníky a ostatné vodné plochy
e) Stavebné pozemky

0,0743 €/m2
0,0341 €/m2
2,65 €/m2
26,55 €/m2
0,006 €/m2
0,006 €/m2
0,16 €/m2
0,16 €/m2

0,40 %
0,90 %
0,90 %
0,50 %
0,90 %

121 002 - Daň zo stavieb:
Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:
a) 0,2845 € za stavby na bývanie
b) 0,2845 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú produkciu
c) 0,700 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) 0,8125 € za samostatne stojace garáže, za stavby hromadných garáží, za stavby hromadných garáží
umiestnené pod zemou
e) 4,0000 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) 4,0000 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
g) 0,9905 € za ostatné stavby neuvedené v písmene a) až f)
Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,06 € za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
121 003 - Daň z bytov:
Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru nasledovná:
a) 0,2845 za byt
b) 0,8000 € za nebytový priestor slúžiaci ako garáž
c) 4,0000 € za nebytový priestor, ktorý neslúži ako garáž
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(údaje v eurách)

Dane za špecifické služby
2018
Za psa

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

28 000

28 000

27 330

-670

97,61

Za nevýherné hracie prístroje

1 000

1 000

1 367

367

136,67

Za predajné automaty

1 000

1 000

1 217

217

121,67

65 000

65 000

81 480

16 480

125,35

6 000

6 000

17 565

11 565

292,75

963 500

963 500

1 177 350

213 850

122,20

1 064 500

1 064 500

1 306 309

241 809

122,72

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

V tejto skupine príjmov nebola v priebehu roku zaznamenaná žiadna zmena.
133 001 - Daň za psa:
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobu alebo právnickou osobou.
Sadzba dane za psa sa stanovuje na kalendárny rok:
a) V bytovom dome je 40 € je jedného chovaného psa
b) V rodinnom dome je 15 € za jedného chovaného psa
133 003 - Daň za nevýherné hracie prístroje:
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu,
pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
Sadzby danej je určená v eurách za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok nasledovne:
a) Bowling, kolky
500,00 €
b) Biliard
200,00 €
c) Elektronické prístroje na počítačové hry
100,00 €
d) Stolný futbal, stolný hokej, šípky a ostatné 100,00 €
133 004 - Daň za predajné automaty:
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené
v priestoroch prístupných verejnosti
Sadzba dane je 100,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
133 06 - Daň za ubytovanie:
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Obč.zákonníka
v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľňový dom, liečebný
dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba
na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemping, táborisko, rodinný dom, v bytovom dome alebo
stavbe slúžiacej na viaceré účely.
Sadzba dane je 1,00 € na osobu a prenocovanie. Ide o tieto ubytovacie zariadenia: METAL CONTROL, s.r.o.,
Spoločenský dom – plus, s.r.o., U32, s.r.o, Ranč Lhota, a.s., ZVS IMPEX, a.s.
133 012 - Daň za užívanie verejného priestranstva:
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným
priestranstvo sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta.
Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia určuje za
každý začatý m2 a za každý začatý deň:
a) Pri celomestských akciách v období veľkonočných sviatkov, osláv 1. Mája a osláv vstupu SR do EÚ, MDD,
DFF, adventných nedieľ, vianočných sviatkov, Silvestra a štátneho sviatku vzniku SR vo výške 4,00 €
b) Pri krátkodobom umiestnení zariadenia pri ostatných akciách neuvedených pod písm. a) vo výške 2,00 €
c) Pri umiestnení zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií vo výške 0,20 €
Sadzba dane za umiestnenie zariadenia pre účely:
a) Reklamných a propagačných akcií 4,00 €
b) Športových akcií, akcií súvisiacich so zdravím a iných akcií 1,00 €
c) Súkromné účely 4,00 €
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133 013 - Za komunálny odpad a drobné stavebné odpady:
Mesto Dubnica nad Váhom na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov ma vydané VZN č. 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN stanovuje sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné odpady
podľa § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov), dĺžku obdobia, na ktoré sa určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
a ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie
poplatku a spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania
poplatku.
Poplatok na území mesta Dubnica nad Váhom sa stanovuje na základe množstvového zberu (kontajnerovointervalový).
ROK

2010

2011

2012

2013

Zneškodnené (t)

6 393

5 779

5 747

5 560

2014
5 832

2015
5 845

2017

2018

5 715

5173

5397
9009

2016

Zhodnotené (t)
Celkom
komunálne
odpady (t)

3 497

4 023

3 603

3 836

4 413

3 396

4 322

3918

9 891

9 802

9 350

9 396

10 245

9 241

10 037

9092

14564
8974

Trend produkcie (%)

7,1

-0,9

-4,6

0,5

8,6

-9,4

4,3

2017

2018

9,0

-9,8

Zhodnotené zložky komunálnych odpadov v Dubnici nad Váhom
2017 -2018 (t)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Objem zneškodneného odpadu sa oproti roku 2017 zvýšil o 4,3% na 5 397 t. Celková produkcia komunálnych
odpadov (KO) v Dubnici nad Váhom v roku 2018 klesla očistením o výkup kovov, ktorý sa v minulosti nevykazoval
do celkovej zložky komunálnych odpadov o 1,3 %. Celkovo sa znížilo množstvo odpadov oproti minulému roku o
118 t. Najvýraznejšou mierou sa na tomto poklese podpísal papier a lepenka, ktorého množstvo sa znížilo o 23,7%
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čo predstavuje 221 t. Na zbernom dvore zostalo na sklade skoro 100 t, ktoré budú zhodnotené až v roku 2019.
Kým celkové množstvo zmesového KO sa zvýšilo o 3,3%, celkové množstvo zneškodnených odpadov sa zvýšilo
o 4,3%. Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a záhrad v roku 2018 stúpol oproti minulému roku (o 19,5%).
Celková bilancia miery zhodnotenia očistená o výkup kovov stúpla o 3,4%. Medziročne úroveň vytriedenia odpadov
v zmysle novej legislatívy (zákon 329/2018 Z. z). je na úrovni 58,84%. V oblasti zneškodňovania je negatívom, že
sa v roku 2018 nepodarilo znížiť množstvo zneškodňovaného zmesového komunálneho odpadu, nárast o 3,3 %.
Medziročne sa zvýšilo množstvo zneškodňovaného ostatného odpadu, až o 56,4%. Zvýšilo sa množstvo
zneškodnených objemných odpadov (o 8%) z dôvodu zmenu systému zberu objemného odpadu. Žiaľ opäť kleslo
množstvo drobného stavebného odpadu o 10,3%. Na tomto negatívnom výsledku sa najviac podpisuje vysoká cena
za odovzdanie DSO na zbernom dvore, a viac sa začalo odstraňovanie drobného stavebného v rámci nelegálnych
skládok okolo nádob na KO. Množstvo zhodnotených odpadov oproti minulému roku sa podarilo zvýšiť aj očistením
o výkup kovov o 495 t (5,8%). Nárast bol pri zhodnotení najmä plastov (25,3%), skla (25,3%), bioodpadu (19,5%).
Pokles bol množstva zhodnoteného papiera a lepenky (o 23,7%), elektroodpadov (o 12,9%) a šatstva a textilu (o
5%) čo mohlo byť spôsobené aj zmenou firmy, ktorá zbierala šatstvo na území mesta.
(údaje v eurách)

Nedaňové príjmy 2018

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

Príjmy z podnikania – 211

111 600

139 370

139 370

0

100,00

Príjmy z vlastníctva – 212

66 380

65 108

62 141

-2 967

95,44

Administratívne poplatky –
221

62 600

62 600

48 222

-14 378

77,03

Pokuty, penále, sankcie –
222

13 560

13 560

11 465

-2 095

84,55

Poplatky a platby z náhod.
Predaja – 223

2 126 830

2 204 215

2 164 187

-40 028

98,18

6 000

6 000

6 015

15

100,24

465

465

436

-29

93,77

73 395

114 682

165 100

50 418

143,96

2 460 830

2 606 000

2 596 936

-9 064

99,65

Ďalšie administratívne
poplatky – 229
Úroky – 240
Iné nedaňové príjmy – 290
Spolu

Kategória nedaňových príjmov bola v priebehu roku v rozpočte zvýšená o 3145 170 eur, nakoniec príjmy boli v
skutočnosti o 9 064 eur nižšie.
211 - Príjmy z podnikania
Ide o vyplatenie dividend spoločnosti DCa THERM a.s. ( 1 963 eur) a Spoločnosť Stredné Považie, a.s. (137 407
eur).
212 – Príjmy z vlastníctva
Plnenie je na základe nájomných zmlúv z prenajatých pozemkov v čiastke 30 890 eur a z prenajatých budov
a priestorov v hodnote 31 251 eur.
221 – Administratívne poplatky
Správne poplatky sa vyberajú na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov. Ide predovšetkým o správne poplatky za vydanie potvrdení ,za vydanie rybárskych lístkov, za
osvedčenie podpisu, odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, za povolenie na prevádzkovanie
automatov, za vydanie vyjadrenia k umiestneniu videohier, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie
stavby, žiadosť o zmenu užívateľa a príjmy za stravu a školskú jedáleň.
Vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier
podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je 100 €.
Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je 1 500 € .
Odvody za hazardné hry do rozpočtu obce podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov:
stávkové hry (kurzové stávky) – 0,5 % z hernej istiny
videohry – vo výške 2,20 € za kus a deň
222 -Pokuty a penále
Súčasťou príjmu sú blokové pokuty za priestupky udelené Mestskou políciou, príjmy z úhrad pokút predpísaných
odborom všeobecnej vnútornej správy OÚ Trenčín v priestupkovom konaní, sankčné úroky z dane z nehnuteľnosti
a trovy konania. Taktiež vystavené pokuty a penále.
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223 – Poplatky a platby z náhodného predaja
Príjmy sú získané najmä za PCO (pult centrálnej ochrany) t.j. kamerový systém, vstupné z kultúrnych podujatí,
vstupné z Dubnického folklórneho festivalu, vstupné za kino, príjem za opatrovateľskú službu, príjem nocľažníkov
Krízového centra, príjem za vypožičanie kníh, príjem z recyklačného fondu, príjem z predaja druhotných surovín
a najmä vlastné príjmy škôl.
229 – ďalšie administratívne poplatky
Poplatok je za znečisťovanie ovzdušia na základe §2 ods. 2 zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia.
240 – Úroky z vkladov
Mesto má otvorené účty v PRIMA Banka Slovensko, VUB Banka, SLSP, TATRBANKA a sporiaci účet ČSOB.
290 – Iné nedaňové príjmy
Medzi iné nedaňové príjmy získané do rozpočtu mesta najvýraznejšie ovplyvnili výťažky z lotérií a iných hier a to
v sume takmer 95,5 tis. eur, dobropisy a vratky zo zdravotných poisťovní.
(údaje v eurách)

Granty 2018

schválený

upravený
rozpočet

rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

Projekt Višehrad

0

21 165

21 165

0

100,00

Projekty na školách

0

16 803

17 803

1 000

105,95

3 000

3 000

2 000

-1 000

66,67

1682

1682

0

-1 682

0,00

4 682

42 650

40 968

-1 682

96,06

Knižničný fond
Iné
Granty

Vďaka iniciatívnej a aktívnej práci zamestnancov strategického oddelenia v spolupráci so školským úradom sa
podarilo úspešne získať finančné prostriedky na Vyšehradské športové hry v sume 21 165 eur a zamestnancom
knižnice ďalší grant na rozšírenie knižničného fondu vo výške 2 000 eur.
Úspešnými projektmi podávanými a vysúťaženými samotnými školami boli do rozpočtu mesta získané ďalšie
finančné prostriedky v sume 17 803 eur.
Poslednou položkou bežných príjmov sú transfery v rámci verejnej správy, ktoré tvoria takmer štvrtinu. Zloženie je
v nasledujúcej tabuľke.
(údaje v eurách)
schválený
upravený
plnenie
Transfery v rámci VS 2018
rozdiel
% plnenia
rozpočet
rozpočtu
rozpočet

PVŠS*

1 036 834

1 112 183

1 112 705

522

100,05

PVŠS* – školstvo

2 844 575

2 792 598

2 792 079

-519

99,98

Kultúrne poukazy

2 000

14 228

14 228

0

100,00

ÚPSVaR, KŚÚ, Vzdelávacie
poukazy

4 700

10 321

10 291

-30

99,71

26 130

49 708

39 592

-10 116

79,65

3 914 239

3 979 038

3 968 895

-10 143

99,75

Ostatné
Spolu

*PVŠS – prenesený výkon štátnej správy
V nasledujúcej tabuľke je uvedené účelové určenie grantov a transferov zúčtovaných v bežných i kapitálových
príjmoch spolu s uvedením ich poskytovateľa, ako aj sumy, ktoré neboli v roku 2018 vyčerpané. Ide o granty
a transfery, ktoré zúčtovávalo mesto ako právny subjekt.
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Poskytovateľ

Účelové určenie grantov

Prijaté

Vyčerpané

Nevyčerpané
prostriedky

Ministerstvo vnútra SR

PVŠS - Refundácia mzdy skladníka CO

1 556,08

1 556,08

0,00

Ministerstvo vnútra SR

Revízie filtr.a ventil. zar.na ochranu stavieb -CO

1 095,29

1 095,29

0,00

Ministerstvo vnútra SR

BT - Vojnové hroby

137,95

137,95

0,00

Ministerstvo vnútra SR

BT - Vojnové hroby - Pamätník A. Dubčeka

2 020,00

2 020,00

0,00

Ministerstvo vnútra SR

BT - Projekt na obnovu Grotty v parku J.B. Magina

15 000,00

15 000,00

0,00

MDVaRR SR

PVŠS - Cestná doprava a pozem. komunikácie

1 048,12

1 048,12

0,00

Ministerstvo vnútra SR

PVŠS - Matrika

15 714,85

15 714,85

0,00

Ministerstvo vnútra SR

PVŠS - Register adries

1 427,60

1 427,60

0,00

Ministerstvo vnútra SR

PVŠS - REGOB

MDVaRR SR

PVŠS - Stavebný úrad

Ministerstvo vnútra SR

PVŠS - Životné prostredie

Ministerstvo vnútra SR

PVŠS - Školský úrad

Ministerstvo vnútra SR

Prenesené kompetencie - normatív

Ministerstvo vnútra SR

Prenesené kompetencie - vzdeláv. poukazy

Ministerstvo vnútra SR

Prenesené kompetencie - ON asistenti učiteľov

Ministerstvo vnútra SR

8 006,46

8 006,46

0,00

28 670,19

28 670,19

0,00

2 305,41

2 305,41

0,00

14 998,00

14 998,00

0,00

2 606 401,00

2 564 062,34

42 338,66

49 483,60

44 678,37

4 805,23

30 240,00

30 240,00

0,00

Prenesené kompetencie - mimor.výsledky žiakov

2 800,00

2 000,00

800,00

Ministerstvo vnútra SR

Prenesené kompetencie - predškolská výchova

34 816,00

34 816,00

0,00

Ministerstvo vnútra SR

Prenesené kompetencie - žiaci zo SZP

2 800,00

2 800,00

0,00

Ministerstvo vnútra SR

Prenesené kompetencie - prispevok na učebnice

629,00

629,00

0,00

Ministerstvo vnútra SR

Prenesené kompetencie - škola v prírode

15 300,00

15 300,00

0,00

Ministerstvo vnútra SR

Prenesené kompetencie - odchodné

6 712,00

6 712,00

0,00

Ministerstvo vnútra SR

Prenesené kompetencie - lyžiarsky kurz

22 943,00

22 943,00

0,00

ÚPSVaR

Hmotná núdza - výchova k stavovacím návykom

4 060,27

4 060,27

0,00

ÚPSVaR

Hmotná núdza - výchova k plneniu škol. povinností

896,40

896,40

0,00

MPSVaR SR

Bežný transfer pre ZpS DUBINA

662 363,11

661 997,85

365,26

MPSVaR SR

Bežný transfer pre ŠZ PREJTA

370 787,89

370 787,89

0,00

Ministerstvo vnútra SR

Komunálne voľby 2018

13 576,15

13 576,15

0,00

ÚPSVaR

Rodinné prídavky

2 981,28

2 981,28

0,00

ÚPSVaR

Hmotná núdza

2 121,90

2 121,90

0,00

ÚPSVaR

Invalidný dôchodok B. Marks

2 768,77

2 768,77

0,00

ÚPSVaR

Projekt na vytvorenie prac. miesta - ŠR 9,99 %

614,75

614,75

0,00

ÚPSVaR

Projekt na vytvorenie prac. miesta - ESF 56,58 %

3 481,75

3 481,75

0,00

ÚPSVaR

Projekt na vytvorenie prac. miesta - IZM 33,43 %

2 057,20

2 057,20

0,00

MPSVaR SR

Krízové centrum

8 400,00

8 400,00

0,00

Fond na podporu umenia

Projekt 825. výročie mesta v štýle Izabella

3 000,00

3 000,00

0,00

Národné osvetové centrum

Kronika 2018 - hlavná cena

100,00

100,00

0,00

Ministerstvo kultúry SR

Kultúrne poukazy - kultúra

3 910,00

3 910,00

0,00

Ministerstvo kultúry SR

Kultúrne poukazy - Kino Lastovička

378,00

378,00

0,00

Audiovizuálny fond

Projekt: Informovanosť = návštevnosť

1 000,00

1 000,00

0,00

Audiovizuálny fond

Projekt: Kino Lastovička - podpora návštevnosti

2 925,00

2 925,00

0,00

Ministerstvo kultúry SR

Kultúrne poukazy - DFF

175,00

175,00

0,00

Ministerstvo kultúry SR

Kultúrne poukazy - knižnica

43,00

43,00

0,00

Ministerstvo kultúry SR

Nákup knižničného fondu

2 000,00

2 000,00

0,00

TSK

DFF

1 000,00

1 000,00

0,00

TSK

Environ. Grant"Zelené oči" projekt "Zelená knižnica"

1 859,36

1 859,36

0,00

Ministerstvo vnútra SR

Kapit. Transfer: ZŠ s MŠ P Demitru "Rekonštrukcia kanal.60
A 000,00
sociál. Zariadení"

Ministerstvo vnútra SR

Vyšehradský grant č. 21810236

Transfery a granty na BV a KV spolu

13
60 000,00

21 165,00

21 165,00

0,00

4 035 769,38

3 927 460,23

108 309,15

Ako kapitálový príjem bol zúčtovaný transfer z Ministerstva vnútra SR na havarijný stav kanalizácie a rekonštrukcie
sociálnych zariadení na Základnej škole s materskou školou C II Pavla Demitru v sume 60 000 eur.
Z tabuľky je zrejmé, že z takto poskytnutých finančných prostriedkov nebolo vyčerpaných v roku 2018 celkom 108
309 eur. Ich čerpanie je v súlade s legislatívou možné presunúť do roku nasledujúceho (odpočítavajú sa z prebytku
hospodárenia) a ich použitie je ohraničené dátumom 31. 3. 2019 pre bežné transfery. Kapitálový transfer je možné
vyčerpať do 31.12.2019. Následne sú zúčtované voči poskytovateľovi a pokiaľ by nedošlo k ich vyčerpaniu, sú mu
v nevyčerpanej sume vrátené.
Kapitálové príjmy
Ako bolo už uvedené, kapitálové príjmy slúžia na financovanie dlhodobých potrieb, napr. investícií, ktoré sú
jednorazové a ich zdrojom sú napr. príjmy z predaja majetku, či účelové dotácie na financovanie investícií.
Tvoria druhú významnú časť rozpočtu mesta a sú zdrojom pre výpočet výsledku hospodárenia.
(údaje v eurách)

Kapitálové príjmy 2018

schválený

upravený
rozpočet

rozpočet

rozdiel

% plnenia

584

584

0

100,00

30 000

30 000

4 748

-25 252

15,83

0

0

0

0

x

Transfery – 322

3 734 742

3 734 742

0

-3 734 742

0,00

Spolu

3 764 742

3 765 326

5 332

-3 759 994

0,14

Predaj pozemkov – 233
Granty – 321

3 764 742

0

3 734 742

Predaj kapit. aktív – 231

plnenie
rozpočtu

Kapitálové príjmy 2018

5 332

-

1 000 000

584

2 000 000

4 748

584

3 000 000

30 000

4 000 000

Predaj
kapit.aktív

Predaj
pozemkov

Plnenie rozpočtu

Granty

Transfery

Spolu

Upravený rozpočet

Predaj kapitálových aktív:
Predmetom kapitálového príjmu bol predaj nepojazdného služobného osobného motorového vozidla KIA cee´d,
EVČ IL954BL na základe kúpnej zmluvy č. 10/2087/RSM, ktoré bolo používané mestskou políciou od roku 2009.
Predaj pozemkov:
Uznesením č. 132-133/2017 zo dňa 21.9.2017 Mestské zastupiteľstvo určilo odpredaj pozemkov v katastrálnom
území Dolné Kočkovce ako prípad hodný osobitného zreteľa a následný odpredaj týchto pozemkov do vlastníctva
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava. Kúpna cena pozemkov bola stanovená na základe znaleckého
posudku a predstavuje sumu 408,96 eur.
Aj ďalšie odpredaje pozemkov boli uskutočnené na základe uznesení mestského zastupiteľstva. Ide to tieto
uznesenia:
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Uznesenie č. 164-165/2017 zo dňa 14.12.2017 odpredaj pozemku v katastrálnom území Dubnica nad
Váhom určený ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválený samotný odpredaj pozemku. Kúpna cena
bola stanovená na základe znaleckého posudku a predstavuje sumu 435 eur.
Uznesenie č. 19-20/2018 zo dňa 08.3.2018 odpredaj pozemku v katastrálnom území Dubnica nad Váhom
určený ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválený samotný odpredaj pozemku. Kúpna cena bola
stanovená na základe znaleckého posudku a predstavuje sumu 83,20 eur.
Uznesenie č. 88-89/2018 zo dňa 06.09.2018 odpredaj novovytvoreného pozemku v katastrálnom území
Dubnica nad Váhom určený ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválený samotný odpredaj
pozemku. Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku a predstavuje sumu 2 279,08 eur.
Uznesenie č. 85-86/2018 zo dňa 06.09.2018 odpredaj pozemku v katastrálnom území Dubnica nad
Váhom určený ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválený samotný odpredaj pozemku. Kúpna cena
bola stanovená na základe znaleckého posudku a predstavuje sumu 1 281,80 eur.
Uznesenie č. 87/2018 zo dňa 06.09.2018 odpredaj pozemku súvisiaceho s vlastníctvom bytu
v katastrálnom území Dubnica nad Váhom. Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku
a predstavuje sumu 116,39 eur.
Uznesenie č. 105/2002 zo dňa 29.10.2002 odpredaje pozemkov súvisiacich s vlastníctvom bytu
v katastrálnom území Dubnica nad Váhom.

4b) ROZPOČET VÝDAVKOV
(údaje v eurách)

ROZPOČET 2018
bežné výdavky
kapitálové výdavky
Spolu

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

15 642 064

16 188 607

15 099 695

-1 088 912

93,27

8 929 447

10 418 911

4 196 157

-6 222 754

40,27

24 571 511

26 607 518

19 295 853

-7 311 665

72,52

V rozpočte výdavkov mesta boli v priebehu roku 2018 tieto zvýšené o 2 036 007 eur. Bežné výdavky formou zmien
zaznamenali zvýšenie o 546 543 eur, kapitálové výdavky v rozpočte mesta taktiež zaznamenali zvýšenie o 1 489
464 eur. Plnenie rozpočtovaných výdavkov bolo 75,52 %.
Zmeny v bežných výdavkoch premietnuté do upraveného rozpočtu sa dotýkali všetkých programov, v ktorých sú
výdavky alokované. Rozdiely medzi schváleným rozpočtom a upraveným rozpočtom podľa programov sú
nasledovné:
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Bežné výdavky 2018
Bežný rozpočet mesta
a rozpočtových organizácií
2018

Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

Plnenie

Rozdiel

%
plnenia

Program 1: Plánovanie,
manažm., kontrola a admin.

2 177 092

2 250 531

1 958 219

-292 312

87,01

Program 2: Služby občanom

2 512 417

2 753 207

2 646 839

-106 368

96,14

Program 3: Bezpečnosť

510 428

512 836

469 722

-43 114

91,59

Program 4: Kultúra a kultúrne
dedičstvo

557 522

649 179

570 974

-78 205

87,95

Program 5: Životné prostredie

1 513 403

1 529 779

1 291 005

-238 774

84,39

Program 6: Starostlivosť o
majetok mesta a jeho rozvoj

1 820 880

1 860 284

1 714 723

-145 561

92,18

Program 7: Školstvo

6 550 322

6 632 791

6 448 215

-184 576

97,22

15 642 064

16 188 607

15 099 695

-1 088 912

93,27

SPOLU

(údaje v eurách)

Bežné výdavky mesta a RO - skutočnosť 2018
1. PROGRAM
13%

7. PROGRAM
43%

2. PROGRAM
17%

3. PROGRAM
3%

6. PROGRAM
11%

4. PROGRAM
4%
5. PROGRAM
9%
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BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA ZA ROK 2018 podľa jednotlivých programov
PROGRAM 1 – Plánovanie, manažment, kontrola
(údaje v eurách)
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

%

01.01.01 Riadenie mesta
232 340
248 040
226 643,18
610 Mzdy: 89 222 eur ( primátor a zástupca primátora)
620 Odvody do poisťovní: 45 606 eur ( primátor, zástupca primátora, poslanci MsZ, členovia komisií)
630 Tovary a služby: 91 745 eur (Odmeny poslancov MsZ, členovia komisií, reprezentačné a reprecathering, stravné, odvody do SF)
640 Bežné transfery: 70 eur (náhrady pri PN)
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

%

01.01.02 Členstvo v organizáciách a združeniach
8 500
8500
7 048,28
630 Tovary a služby: 7 048 eur (Členské príspevky asociácie prednostov, ZMOS, RZMOSP-RVC Trenčín
a matrikáriek)
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

schválený rozpočet

upravený rozpočet

01.01.05 Kontrola petícií a sťažností
41 610
610 Mzdy: 23 969 eur (hlavná kontrolórka)
620 Odvody do poisťovní: 8 380 eur (hlavná kontrolórka)
630 Tovary a služby: 889 eur (odvod do SF, stravné hlavnej kontrolórky)
640 Bežné transfery: 267 eur (náhrady pri PN)
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

41 960

upravený rozpočet

skutočnosť

schválený rozpočet

upravený rozpočet

33 505,25

skutočnosť

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

Program, podprogram, prvok

Vzdelávanie zamestnancov

schválený rozpočet
11 500

upravený rozpočet
9 500

99,48

%

skutočnosť

82,60

%

Zabezpečovanie úkonov spojených s
01.01.08 voľbami
26 000
26 000
10 267
výdavky spojené s voľbami do Samosprávy, ktoré sa konali v novembri 2018. Tieto výdavky boli použité
v rámci účelovo poskytnutého transferu z Ministerstva vnútra SR

01.01.10

79,85

%

01.01.07 Zmluvné služby a poradenská činnosť
45 990
45 290
37411,11
630 Tovary a služby: 37 411 eur
všeobecné služby – paušálny poplatok Považskej televízii – MEDIA Centrum, tlmočnícke služby Ing.
S. Kalinin, Up Slovensko – stravné lístky
špeciálne služby – kontrolný audit na ISO od spoločnosti QS Cert, spol. s r.o., služby na ochranu
osobných údajov spoočnosťou SOMI Systems, a.s.
Program, podprogram, prvok

72,70

%

01.01.06 Právne služby pre mesto
3 000
5 700
5 670,47
630 Tovary a služby: 5 670 eur (súdne poplatky za podanie žaloby na Okresný súd Advokátskou
kanceláriou JUDr. Danica Birošová)
Program, podprogram, prvok

44,21

%

01.01.04 Daňová a rozpočtová politika mesta
75 500
82 419
59 921,89
630 Tovary a služby: 59 922 eur (Výdavky boli použité na poplatky a odvody bankám, súdne poplatky a na
špeciálne služby – audítorské a exekučné, vratka dotácií za rok 2017 ZpS Dubina, vyplatenie podpory
individuálneho bývania a poštové služby s tým spojené)
Program, podprogram, prvok

82,92

%

01.01.03 Strategické plánovanie a projekty
27 500
53 000
23 432,48
630 Tovary a služby: 23 432 eur (Výdavky boli použité na štúdie, expertízy a špeciálne služby a poplatky
v oblasti strategického rozvoja a za vypracovanie projektov spoločnosťami CNS EuroGrants
a STUDNICA)
Program, podprogram, prvok

91,37

skutočnosť

67,88

%

7 320,84

17

77,06

630 Tovary a služby: 7 321 eur (v rámci vzdelávania zamestnancov boli finančné prostriedky vynaložené
na odborné školenia, kurzy, semináre, ale aj na odbornú literatúru z vydavateľstiev Poradca
podnikateľa, Wolters Kluwer, Verlag Dashofer)
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

%

01.01.11 Mestský informačný systém
113 875
126 875
117 394,21
630 Tovary a služby: 117 394 eur
nákup výpočtovej techniky BSC Line, s.r.o., TOPSERVIS IT, a.s., nákup prevádzkových zariadení,
telefónne poplatky Orange, Slovak Telekom, O2 a poplatky za internet SWAN, nákup mobilných telefónov
pre poslancov a vedúcich zamestnancov od spoločnosti ORANGE,
zakúpenie softvéru a licencií od spoločnosti Verlag Dashofer vydavateľstvo, EURO-BRANCH, WebHouse,
ODIS, s.r.o, A.V.I.S, s.r.o., TOPSERVIS IT, a.s. nákup tonerov do tlačiarní
prenájom kopírovacieho stroja od spoločnosti GAMO, a.s., prenájom dvoch kopírovacích strojov na tlač
daňových rozhodnutí od spoločnosti TOPICO
všeobecné služby – vyúčtovanie výstupov z kopírovacieho stroja GAMO
špeciálne služby – ročná údržba a metodická podpora informačného systému IS AVIS a dochádzkového
systému WEBICON, s.r.o.
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

%

01.01.12 Autodoprava
13 928
13 928
10 250,23
630 Tovary služby: 10 250 eur
PHM a špeciálne kvapaliny na referentské autá Škoda Fabia, Škoda Roomster, Škoda Rapid, Škoda
SUPER B a Škoda KODIAQ, servis a údržba zahŕňa bežné opravy áut, výmenu pneumatík a STK,
prepravné diaľničné známky a poplatky za parkovanie, poistenie vozidiel
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

92,53

skutočnosť

73,59

%

01.01.13 Agenda MsÚ
1 583 349
1 595 319
1 416 044,57
610 Mzdy: 673 685 eur (zamestnanci vnútornej správy)
620 Odvody do poisťovní: 250 091 eur (zamestnanci vnútornej správy a odvody z odmien zamestnancom
mimopracovného pomeru)
630 Tovary a služby: 107 681 eur (odvod do SF, stravné pre zamestnancov vnútornej správy, cestovné
náhrady , poštovné a telekomunikačné služby, nákup interiérového vybavenia, všeobecného materiálu
vrátane kancelárskych potrieb, prenájom rohoží a pressostroja, všeobecné služby, odmeny
zamestnancom mimopracovného pomeru)
640 Bežné transfery: 359 377 eur (vyplatenie dotácií podľa VZN, neziskovým organizáciám, mestskej časti
Prejta a za traťou na ich činnosť, odchodné, náhrady pri práceneschopnosti
650 Splácanie úrokov: 25 210,75 eur (splátky úrokov z úverov)

88,76

PROGRAM 2 – Služby občanom
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

%

02.02.01 ZPOZ
88 25
8825
5 911,88
620 Odvody do poisťovní: 903 eur (odvody do poisťovní zamestnancov mimopracovného pomeru, vrátane
vlastných zamestnancov
630 Tovary a služby: 4 974 eur (nákup všeobecného materiálu – kvety pre jubilantov, vence, všeobecné
služby – Gabriela Majchráková, ktorá vykonáva slávnostné príhovory pri rôznych obradoch, odmeny
zamestnancom mimopracovného pomeru vrátane vlastných zamestnancov)
Program, podprogram, prvok

02.02.02

Sociálne oddelenie

schválený rozpočet
40 288

upravený rozpočet
40 502

skutočnosť

%

15 214,72

Krízové centrum
8 850
8 850
8 400,00
610 Mzdy: 1653 eur ( časť mzdy zamestnanca mesta krízového centra + príplatky)
620 Odvody do poisťovní: 1 822 eur ( odvody zamestnancov krízového centra, zamestnancov
mimopracovného pomeru – posudková lekárka)
630 Tovary a služby: 7 298 eur (špeciálne služby – pohreby bezdomovcov, spotreba elektrickej energie,
vodné a stočné, všeobecný materiál – nákup hygienických pomôcok a čistiacich prostriedkov do krízového
centra, odmeny zamestnancov krízového centra, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
640 Bežné transfery: 12 842 eur (príspevok na pohreb, príspevok v hmotnej núdzi, rodinné prídavky,
rodičovský príspevok, invalidný dôchodok Branislava Marksa, ktorý je v opatrovníctve mesta)
Program, podprogram, prvok

02.02.03

Opatrovateľská služba

schválený rozpočet
327 307

upravený rozpočet
318 250

66,99

skutočnosť

37,57
94,92

%

266 905,15

18

83,87

610 mzdy : 181 505 eur ( 28 opatrovateliek)
620 Odvody do poisťovní: 62 543 eur ( opatrovateľky v kmeňovom stave + na dohodu)
630 Tovary a služby: 22 263 eur (odvod do SF, stravné, nákup pracovných pomôcok, odmeny 2
opatrovateliek na dohodu)
640 Bežné transfery: 594 eur (náhrady pri PN)
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

%

02.02.04 Centrum neziskových organizácií
2 700
2 872
1 834,50
620 Odvody do poisťovní: 53 eur (zamestnanec mimopracovného pomeru)
630 Tovary a služby: 782 eur (telekomunikačné služby, predplatné časopisu Slovenka, nákup
všeobecného materiálu, odmena zamestnanca mimopracovného pomeru reprezentačné výdavky)
640 Bežné transfery: 1 000 eur (príspevok Denným centrám 1, 2, 3 a klubu Slovenky)
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

%

02.02.05 Matrika
19 607
19 607
19 861,65
610 Mzdy: 13 213 eur prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky
620 Odvody do poisťovní: 5 369 eur prenesený výkon štátnej správy
630 Tovary a služby: 1 280 eur prenesený výkon štátnej správy (materiál, stravovanie, odvod do SF,
ošatné)
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

63,88

skutočnosť

101,30

%

02.02.08 Rozvoj Mestskej polikliniky
0
10 790
10 789,99
640 Bežný transfer: 10 790 eur (nevyčerpaný nenávratný finančný príspevok príspevkovej organizácii
Mestská poliklinika, m.p.o., Dubnica nad Váhom vo výške 150 000 eur na základe žiadosti Mestskej
polikliniky, schválený MsZ v roku 2016)

100

PROGRAM 3 – Bezpečnosť
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

%

03.03.01 Mestská polícia
453 660
454 260
421 839,84
610 Mzdy: 267 186 eur ( 20 mestských policajtov)
620 Odvody do poisťovní: 107 899 eur
630 Tovary a služby: 43 847 eur (odvod do SF, stravné, vybavenie interiérového vybavenia, nákup
výpočtovej techniky, telekomunikačné služby, nákup prevádzkových prístrojov – defibrilátor, vrhacia
odchytová sieť, nákup pracovných odevov- uniforiem, lekárske prehliadky, nákup PHM, špeciálne
kvapaliny, údržba a servis motorových vozidiel, poistenie vozidiel, údržba kamerového systému ,školenia,
kurzy, pripoistenie v zamestnaní,
640 Bežné transfery: 2 908 eur (odchodné, náhrady pri PN, členský príspevok)
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

%

03.03.02 MDHZ
5 538
5 538
1 890,02
620 Odvody do poisťovní: 91 eur (zamestnancovi mimo pracovného pomeru)
630 Tovary a služby: 1 366 eur (odmeny zamestnancovi mimo pracovného pomeru, nákup všeobecného
materiálu, nákup PHM a s tým spojená údržba strojov, školenia, kurzy a súťaže, pracovné pomôcky
a náradie)
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

34,13

%

03.03.03 Civilná ochrana
7 730
9 538
6 331,58
620 Odvody do poisťovní: 302 eur (zamestnancovi mimo pracovného pomeru)
630 Tovary a služby: 6 030 eur (odmena zamestnancovi mimo pracovného pomeru zo štátneho rozpočtu,
spotreba energie v CO krytoch, prepravné osôb, údržba a prenájom budov v CO krytoch, školenia a kurzy,
všeobecné služby – revízie filtračných a ventilačných zariadení na CO)

03.03.04 Doprava
43 500
43 500
630 Tovary a služby: 39 660 eur (nákup a údržba dopravného značenia, špeciálne služby –
vypracovanie projektovej dokumentácie na Stavebný spomaľovací prah)

92,86

skutočnosť

66,38

%

39 660,33

PROGRAM 4– Kultúra a kultúrne dedičstvo
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91,17

Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

%

04.04.01
610
620
630

Kultúra
197 364
260 637
252 973,34
Mzdy: 49 862 eur (zamestnanci kultúry)
Odvody do poisťovní : 19 029 eur (zamestnanci kultúry, zamestnanci na dohodu)
Tovary a služby: 183 708 eur (odvod do SF, stravné, nákup interiérového vybavenia, nákup
telekomunikačnej techniky, všeobecný materiál, kultúrne podujatia a vystúpenia, propagácia
a reklama, tlač plagátov, reprezentačné, všeobecné služby – príkazné zmluvy účinkujúcim, poplatky
a odvody do SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský, odmeny zamestnancom mimopracovného
pomeru, moderovanie programov, komponenty ozvučovacieho systému, služby spojené s vydaním
kníh: Dubnica včera a dnes, Dubnica nad Váhom – Prejta)
640 Bežný transfer: 375 eur (náhrady pri PN)
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

%

04.04.02 Rozvoj cestovného ruchu
28 900
27 594
17 671,54
620 Odvody do poisťovní: 357 eur
630 Tovary a služby: 17 314 eur (všeobecné služby: redigovanie, tlač a grafická príprava Dubnických
novín, propagácia a reklama, služby spojené s oslavami 825. Výročia písomnej zmienky o Dubnici,
viazanie Kroniky mesta, hudobná produkcia ľudovej hudby na výstave EXPO, odmeny zamestnancom
mimopracovného pomeru)
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

schválený rozpočet

upravený rozpočet

97,82

%

04.04.04 Mestská knižnica
61 408
71 093
68 249,05
610 Mzdy 37 218 eur ( zamestnanci knižnice)
620 Odvody do poisťovní: 13 032 eur (zamestnanci knižnice)
630 Tovary a služby: 17 381 eur (odvod do SF, stravné, nákup kníh a časopisov, nákup softvéru MSSOFT, telekomunikačné služby, kultúrne podujatia, všeobecné služby – príkazné zmluvy, nákup
interiérového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, reprezentačné, tepovanie
stoličiek, prednášky a besedy v knižnici, oprava prístrešku, tlač čitateľských preukazov, údržba výpočtovej
techniky)
640 Bežné transfery: 618 eur (náhrady pri PN)
Program, podprogram, prvok

64,04

%

04.04.03 Dubnický folklórny festival
51 170
52 429
51 287,35
610 Mzdy: 13 eur (príplatky zamestnancom mimopracovného pomeru)
620 Odvody do poisťovní: 34 eur (príplatky zamestnancom mimopracovného pomeru)
630 Tovary a služby: 51 241 eur ( interiérové vybavenie – nákup lehátok pre účinkujúcich, preprava
a ubytovanie folklórnych súborov, vystúpenia FS, propagácia a inzercia v Pardone, všeobecné služby –
príkazné zmluvy účinkujúcim, poplatky a odvody do Fondu podpory umenia a SOZA – Slovenský ochranný
zväz autorský, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, všeobecný materiál – mobilná bránka,
mobilné oplotenie, látka na scénu DFF, nákup rozlišovacích náramkov)
Program, podprogram, prvok

97,06

skutočnosť

96,00

%

04.04.06 Kino Lastovička
91 500
96 128
46 844,67
610 Mzdy: 466 eur príplatky za dohody
620 Odvody do poisťovní: 587 eur (zamestnanci mimo pracovného pomeru)
630 Tovary a služby: 45 791 eur (poštové služby, interiérové vybavenie kina, nákup výpočtovej techniky,
všeobecný materiál, všeobecné služby – požičovné za filmy, poplatky a odvody Audiovizuálnemu fondu,
Združeniu prevádzkovateľov kín, Asociácii slovenských filmových klubov, SOZA, odmeny zamestnancom
mimopracovného pomeru)

48,73

PROGRAM 5 – Životné prostredie
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

%

05.05.01 Životné prostredie a verejná zeleň
602 471
618 331
434 549,65
630 Tovary a služby: 434 550 eur (údržba mestskej zelene spoločnosťami PETMART, TSM Dubnica,
GREENSITY, údržba detských ihrísk spoločnosťou ZEPELIN a DEXTRADE Žilina, nákup drevín,
pracovných pomôcok a náradia, nákup sáčkov pre psy, nákup mobiliáru do mesta, stojany na vrecia,
info-tabule, nádoby do uličných košov, výsadby mobilných nádob, špeciálne služby – odstránenie
detských ihrísk, ornitologický posudok dreviny)
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70,28

Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

%

05.05.02 Odpadové hospodárstvo
910 932
911 448
856 454,86
620 Odvody do poisťovní: 643 eur (zamestnanci mimopracovného pomeru – Zberný dvor)
630 Tovary a služby: 855 811 eur (všeobecné služby – vývoz komunálneho odpadu, likvidácia
nelegálnych skládok, rozmiestňovanie kontajnerov, čistenie a upratanie mesta po akciách mesta,
prenájom pozemku – kompostovisko, tlač propagačného materiálu a kalendárov triedeného zberu,
dohody zamestnancov mimopracovného pomeru – Zberný dvor)

93,97

PROGRAM 6 –Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

%

06.06.01 Výstavba
9 270
9 270
6 473,46
630 Tovary a služby:
6 473 eur (špeciálne služby – statický posudok objektov, vypracovanie
energetického hodnotenia a audit objektu, geometrických plánov a máp, všeobecné služby –
kopírovanie projektovej dokumentácie veľkých formátov)
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

%

06.06.02 Správa majetku
713 215
805 119
716 365,12
630 Tovary a služby: 716 365 eur (spotreba energie, vodné a stočné, všeobecný materiál – nákup
vianočného osvetlenia, údržba budov, objektov, údržba prevádzkovanie verejného osvetlenia, údržba
rozhlasového, bezdrôtového a varovného systému mesta, údržba a opravy komunikácií, všeobecné
služby – čistenie mesta, BOZP, protipožiarne služby, správa bytov OSBD, deratizácia verejných
priestranstiev, správa cintorína, servis cestnej svetelnej signalizácie, čistenie uličných vpustí, prenájom
rolby na zimnom štadióne, nákup softwéru od TOPSET Solution, poistenie majetku a osôb, zodpovednosti
za škody voči tretím osobám, údržba a obnova Grotty v parku J.B.Magina, údržba vojnových hrobov
a pamätníka Alexandra Dubčeka)
Program, podprogram, prvok

schválený rozpočet

06.06.03 DUMAT, m.p.o.
640 Bežné transfery: 991 884 eur (príspevok na činnosť)

1 098 395

upravený rozpočet
1 045 895

69,83

skutočnosť

88,98

%

991 884

94,84

PROGRAM 7 –Školstvo
Program, podprogram, prvok

07.07.05
07.07.06

Neštátne školy a školské zariadenia
Prenesený výkon štátnej správy – Školský
úrad

07.07.08

Sociálna pomoc žiakom

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutočnosť

%

210 139

210 139

150 139

71,45

17 974

17 974

16 740,67

93,14

1 000

1 000

232,40

23,24

07.07.09 Riadenie školstva
82 221
53 423
30 747,96
610 Mzdy: 12 145 eur (zamestnanec školského úradu – prenesený výkon štátnej správy)
620 Odvody do poisťovní: 4 058 eur (zamestnanec školského úradu – prenesený výkon štátnej správy
a dohody v rámci projektu Vyšehradské hry)
630 Tovary a služby: 31 285 eur (stravné, prídel do SF, interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky,
nákup všeobecného materiálu, nákup kníh a učebníc, reprezentačné, školenia a kurzy, propagácia,
ubytovanie, dohody o vykonaní práce, prepravné, kultúrne podujatia, a ostatné služby spojené
s Vyšehradskými hrami, presun finančných prostriedkov na školy na opravy a havárie, na projekty
vzdelávania, na nákup kontajnerov, na ubytovanie účinkujúcich na DFF na školách)
640 Bežné transfery: 150 371 eur (Do transferov v rámci verejnej správy boli zahrnuté výdavky spojené
s príspevkom, príspevok pre CVČ LAURA, Žilinskú diecézu pre ZŠ sv. Dominika Sávia, hmotnú núdzu
pre uvedenú školu)
Výdavky na tento program sa v priebehu roku menia v závislosti od finančných prostriedkov
poskytovaných ako transfery na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti (základné školstvo,
predškolská výchova, hmotná núdza, podpora žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,..)
a presuny medzi podprogramami tieto skutočnosti akceptujú.
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57,56

Názov grafu

610 - Mzdy,
platy

620 - Odvody, 630 - Tovary a
poistné
služby
Upravený rozpočet

6 397 471

7 353 543
640 - Bežné
transfery

25 211

59 991

1 538 143

1 707 601

2 961 391

521 353

581 329

1 351 373

1 450 372

3 554 250

Bežné výdavky Mesta podľa ekonomickej kategórie za rok 2018

650 - Úroky

Spolu

Plnenie rozpočtu

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v nasledujúcich statiach. Údaje v prvej časti
každého riadku sú rozhodujúce pre posudzovanie hospodárenia mesta podľa zákona č. 583/2004 a pod nimi je
vždy údaj „mesto“, ktorý vyjadruje použitie finančných prostriedkov v kapitolách, resp. programoch mesta, ktoré
zodpovedajú ním uvádzanej funkčnej klasifikácii. V druhom riadku sú „organizácie“, teda údaj, ktorý v hospodárení
dosiahli súčtom rozpočtové organizácie mesta ( Zariadenie pre seniorov Dubina, Špecializované zariadenie Prejta,
Dubnické Múzeum, základné školy, materská škola, Centrum voľného času, Základná umelecká škola). Prehľad
výdavkov alokovaných do jednotlivých programov a podprogramov je samostatnou časťou tohto materiálu.
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Bežné výdavky podľa ekonomickej kategórie
(údaje v eurách)

Bežné výdavky - 2018

schválený

upravený
rozpočet

rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

610 - mzdy, platy,
služ.príjmy a ost.osobné..

5 997 974

6 141 262

6 028 742

-112 520

98,17

Mesto

1 451 072

1 450 372

1 351 373

-98 999

93,17

Rozpočtové organizácie

4 546 902

4 690 890

4 677 369

-13 521

99,71

620 - poistné a príspevok
do poisťovní

2 199 576

2 269 169

2 206 616

-62 553

97,24

580 728

581 329

521 353

-59 976

89,68

Rozpočtové organizácie

1 618 848

1 687 840

1 685 263

-2 577

99,85

630 - tovary a služby

5 627 420

5 974 469

5 266 340

-708 129

88,15

Mesto

3 348 542

3 554 250

2 961 391

-592 859

83,32

Rozpočtové organizácie

2 278 878

2 420 219

2 304 949

-115 270

95,24

640 - bežné transfery

1 757 103

1 743 716

1 572 787

-170 929

90,20

Mesto

1 730 723

1 707 601

1 538 143

-169 458

90,08

Rozpočtové organizácie

26 380

36 115

34 644

-1 471

95,93

650 - splácanie úrokov a
ostatné platby

59 991

59 991

25 211

-34 780

42,02

Mesto

59 991

59 991

25 211

-34 780

42,02

0

0

0

0

x

15 642 064

16 188 607

15 099 695

-1 088 912

93,27

Mesto

7 171 056

7 353 543

6 397 471

-956 072

87,00

Rozpočtové organizácie

8 471 008

8 835 064

8 702 224

-132 840

98,50

Mesto

Rozpočtové organizácie
SPOLU bežné výdavky za:
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Bežné výdavky za Mesto a RO podľa ekonomickej kategórie za rok 2018
18 000 000
16 000 000
14 000 000

15 099 695

16 188 607
25 211

2 000 000

59 991

5 974 469

5 266 340

1 572 787

4 000 000

1 743 716

6 000 000

2 206 616

2 269 169

8 000 000

6 028 742

10 000 000

6 141 262

12 000 000

610 - Mzdy,
platy

620 Odvody,
poistné

630 Tovary a
služby

MESTO plnenie

640 - Bežné 650 - Úroky
transfery

Spolu

ORGANIZÁCIE plnenie

Z údajov uvedených v tabuľke je zrejmé, že na zmenách v bežných výdavkoch mali svoj podiel tak rozpočtové
organizácie mesta, ako aj mesto samotné. Z celkovej sumy zvýšenia bežných výdavkov 546 543 eur sa 364 053
eur týkalo organizácií a 212 487 eur samotného mesta. Podiel mesta na bežných výdavkoch bol v schválenom
rozpočte 45,84 %, v upravenom mierne vzrástol na 45,42 % a v skutočnosti dosiahol 42,37 %. Doplnenie do 100
% výdavkov sa týka organizácií a je evidentné, že organizácie hospodária s viac ako 50 % rozpočtu mesta.
Hodnoty v tabuľke dosvedčujú aj fakt, že na úspore bežných výdavkov sa podieľalo len samotné mesto a
naopak organizácie svoje čerpanie prekročili. Tento údaj je len štatistický, pretože v priebehu roku sú výdavky
organizácií viazané na transfery zo štátu (prenesený výkon štátnej správy v školstve a v službách občanom), ktoré
sú zaradené na strane príjmov mesta a preto ich hospodárenie je striktne obmedzené uvedenými zdrojmi. V prípade
nedočerpania finančných prostriedkov z týchto transferov sú takéto finančné prostriedky zdrojom prebytku
hospodárenia, avšak pri jeho úpravách sa z prebytku odpočítavajú. Hospodáreniu organizácií je venovaná
pozornosť aj v kapitole D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA.
Mesto, ako samostatný právny subjekt tiež vykazuje voči rozpočtu úsporu bežných výdavkov, keď tieto čerpalo na
87,00 %. V tomto prípade sa úspora dá klasifikovať z časti ako relatívna a z časti absolútna, závisí to od toho, v akej
položke je úspora vykázaná.
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – v ekonomickej klasifikácii pod označením 610 –
neboli dočerpané o 98 999 eur, keď plnenie bolo 93,17%. Pri priemernom počte zamestnancov mesta za uplynulý
rok, a to 111, bola priemerná mesačná mzda 1 011 eur. Je počítaná zo všetkých vyplatených miezd a odmien, čiže
včítane odmeny primátora, jeho zástupcu
i hlavného kontrolóra. V nadväznosti na nečerpanie miezd
v rozpočtovanej výške neboli čerpané ani prostriedky v klasifikácii 620 – poistné a príspevok do poisťovní. Tu je
úspora 59 976 eur.
V položke 630 – tovary a služby tvorí úspora 83,32 % z celkovej úspory mesta, kde je celková úspora 592 859
eur. Keďže podiel tejto položky na celkových bežných výdavkoch je značný, v nasledujúcej tabuľke uvádzame jej
analytickejší rozpis.
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(údaje v eurách)

schválený
630 - tovary a služby Mesto 2017
rozpočet
631 - cestovné náhrady

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

7 570

7 570

3 551

-4 019

46,91

81 765

82 641

70 793

-11 848

85,66

633 - materiál

215 353

240 280

176 056

-64 224

73,27

634 - dopravné

28 748

32 171

26 364

-5 808

81,95

1 104 071

1 158 990

927 552

-231 438

80,03

67 815

77 725

74 367

-3 358

95,68

637 - služby

1 843 220

1 954 873

1 682 708

-272 165

86,08

SPOLU

3 348 542

3 554 250

2 961 391

-592 859

83,32

632 - energie, vodné, stočné
a komunikácie

635 - rutinná a štandardná
údržba
636 - nájomné za nájom

Výdavky pod označením podľa ekonomickej klasifikácie 631 sú výdavky na cestovné tak zamestnancov mesta, ako
aj primátora a zástupcu primátora mesta. Zahŕňajú cestovné tuzemské aj zahraničné. Účtuje sa tam stravné na
služobných cestách i náhrada cestovných výdavkov spojených s používaním vlastných motorových vozidiel
zamestnancov v prípade, keď je referentské vozidlo už vyťažené, prípadne v oprave.
Pod položkou s označením 632 sú výdavky na energie, vodné, stočné a komunikácie. Plnenie položky na 85,66
% znamenalo absolútnu úsporu v sume 11 848 eur.
Spotreba materiálu v položke 633 bola rozpočtovaná na 6,4 % tejto skupiny výdavkov. V skutočnom čerpaní
dosiahla 5,9 % podiel, keď percento plnenia týchto výdavkov bolo 73,27 % s úsporou 64 224 eur.
Označenie 634 má dopravné, kde sú účtované výdavky spojené s prevádzkou osobných automobilov mestského
úradu a mestskej polície. V priebehu roka 2018 došlo k viacerým zmenám v počte osobných automobilov a s tým
aj súvisiace výdavky spojené s ich prevádzkou. Tu je úspora 5 808 eur, a je to úspora absolútna.
Na skupine výdavkov 635 sa cca 33 %-tami v rozpočte aj 31 %-tami v skutočnosti podieľajú výdavky na rutinnú
a štandardnú údržbu majetku mesta. Sú tu výdavky na údržbu zelene, miestnych komunikácií, chodníkov,
parkovísk, detských ihrísk, ako aj na údržbu drobného majetku mesta – kopírky, PC, inventár,... Na týchto
výdavkoch mesto v konečnom zúčtovaní ušetrilo 231 438 eur, keď čerpanie bolo na 80,03 %.
Nájomné v položke 636 bolo čerpané na 95,68 % s úsporou 3 358 eur.
Najvyšší podiel na tovaroch a službách tak v rozpočte ako aj v skutočnosti majú výdavky na služby v položke 637.
Rozpätie tohto podielu je takmer rovnaké v schválenom aj upravenom rozpočte 55 %, a v skutočnosti 56,82 %.
Pri plnení na 86,08 % je úspora výdavkov 272 165 eur, čo v pomere k celkovej úspore na tovaroch a službách je
takmer 46 %-tný podiel.
Tak v položke príjmov, ako aj v položke výdavkov je kategória transferov. Vo výdavkoch sú označené položkou
640. Táto položka, resp. výdavky v nej rozpočtované boli v priebehu roku zmenami rozpočtu upravované
a v konečnom vyčíslení dosiahli hodnotu 1 743 716 eur s plnením 1 572 787 eur, čo je 90,20 % a absolútna úspora
170 929 eur. Za samotné mesto boli hodnoty 1 707 601 eur v upravenom rozpočte, 1 538 143 eur v skutočnosti
a plnenie 90 08 % s úsporou 169 458 eur.
Hodnota stanovená v rozpočte sa v zásade rozčleniť na:
a) Transfery v rámci verejnej správy
Schválený rozpočet bol 1 039 534 eur, upravený rozpočet 1 267 824 eur, skutočnosť
1 153 045 eur
Z toho bolo vyplatené:

Príspevok m.p.o DUMAT 991 884 eur

Príspevok m.p.o. Mestská poliklinika 10 790 eur

CVČ LAURA 22 297 eur

Žilinská diecéza pre ZŠ sv. Dominika Sávia 127 842 eur

Hmotná núdza pre Špeciálnu základnú školu 232 eur
b) Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám
Schválený rozpočet bol 421 189 eur, upravený rozpočet 439 777 eur, skutočnosť 385 098 eur
Z toho vyplatené :

dotácie podľa VZN 353 450 eur

Príspevok výboru miestnej časti mesta Prejta a Za traťou 1 360 eur,

Príspevky na sociálne dávky 12 842 eur

Odchodné 3 385 eur
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Príspevky organizáciám bez právnej subjektivity a organizáciám poskytujúcim sociálne služby 1
000 eur
Náhrady pri pracovnej neschopnosti v sume 5 947 eur
Členské príspevky v sume 7 114 eur

Poslednou položkou v bežných výdavkoch sú úroky, ktoré súvisia s poskytnutými úvermi. Zhodnotenie úverov je
predmetom kapitoly C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.

Kapitálové výdavky 2018
Kapitálový rozpočet mesta
a rozpočtových organizácií
2018

Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

Plnenie

Rozdiel

(údaje v eurách)
%
plnenia

Program 1: Plánovanie,
manažm., kontrola a admin.

49 551

56 551

33 675

-22 876

59,55

Program 2: Služby občanom

45 000

50 000

49 899

-101

99,80

Program 3: Bezpečnosť

36 200

36 200

14 472

-21 728

39,98

Program 4: Kultúra a kultúrne
dedičstvo

0

0

0

0

x

Program 5: Životné prostredie

1 177 178

1 376 197

574 119

-802 078

41,72

Program 6: Starostlivosť o
majetok mesta a jeho rozvoj

7 418 303

8 291 327

2 917 040

-5 374 287

35,18

203 215

608 636

606 953

-1 683

99,72

8 929 447

10 418 911

4 196 157

-6 222 754

40,27

Program 7: Školstvo
SPOLU
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(údaje v eurách)
Kapitálové výdavky 2018

schválený

upravený

rozpočet

rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

711 - nákup pozemkov a
nehmotných aktív

207 318

212 618

32 020

-180 598

15,06%

Mesto

207 318

212 618

32 020

-180 598

15,06%

Rozpočtové organizácie

x

713 - nákup strojov,
prístrojov, zariadení,..

530 251

576 662

211 849

-364 813

36,74%

Mesto

486 251

516 335

152 944

-363 391

29,62%

44 000

60 327

58 905

-1 422

97,64%

714 - nákup dopravných
prostriedkov

314 844

308 344

47 904

-260 440

15,54%

Mesto

314 844

308 344

47 904

-260 440

15,54%

Rozpočtové organizácie

Rozpočtové organizácie

x

716 - prípravná a
projektová dokumentácia

318 500

327 320

92 591

-234 729

28,29%

Mesto

318 500

318 500

83 771

-234 729

26,30%

0

8 820

8 820

0

x

717 - realizácia stavieb a
ich technické zhodnotenie

7 496 301

8 841 054

3 676 488 -5 164 566

41,58%

Mesto

7 292 086

8 288 045

3 123 581 -5 164 464

37,69%

204 215

553 009

552 907

-102

99,98%

718 – rekonštrukcie a
moderniz.strojov a zariad.

17 233

55 413

37 875

-17 538

68,35%

Mesto

17 233

18 933

1 655

-17 278

8,74%

0

36 480

36 220

-260

x

720 – kapitálový transfer

45 000

97 500

97 432

-68

99,93%

Mesto

45 000

97 500

97 432

-68

99,93%

Rozpočtové organizácie

Rozpočtové organizácie

Rozpočtové organizácie

Rozpočtové organizácie

x

Spolu

8 929 447

10 418 911

4 196 157 -6 222 754

40,27%

Mesto

8 681 232

9 760 275

3 539 306 -6 220 969

36,26%

248 215

658 636

Rozpočtové organizácie

656 852

-1 784

99,73%
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Kapitálové výdavky za mesto a RO podľa ekonomickej kategórie za rok 2018
Kapitálové výdavky
4 500 000

3 500 000

567 019

2 000 000

83 771

8 820

47 904

44 793

500 000

152 944

1 000 000

32 020

1 500 000

97 432

2 500 000

1 655
36 220

3 123 581

3 000 000

3 539 306

4 196 157

4 000 000

-

Mesto plnenie

Organizácie plnenie

Premietnutie zmien v rozpočte kapitálových výdavkov znamenalo ich celkové zvýšenie v porovnaní so schváleným
rozpočtom o 1 489 464 eur, keď u organizácií boli výdavky zvýšené o 410 421 eur a samotné mesto zvýšilo výdavky
o 1 079 043 eur. Po zmenách kapitálové výdavky sú v upravenom rozpočte vyjadrené sumou 10 418 911 eur.
V skutočnosti boli celkové kapitálové výdavky čerpané iba na 40,27 %, keď organizácie vykázali takmer 100 %tné plnenie a mesto len 36 %-tné plnenie. Úspora je vyčíslená na 6 222 754 eur, avšak je to úspora relatívna,
nakoľko niektoré akcie obsiahnuté v rozpočte neboli dokončené prípadne ich realizácia ani nezačala.
Celkové kapitálové výdavky – ako vidieť z predchádzajúcej tabuľky – sú členené podľa ekonomickej klasifikácie na
7 položiek, na ktorých sa podieľali organizácie mesta, ale predovšetkým samotné mesto.
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Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií podľa jednotlivej ekonomickej klasifikácie

Položka
713

Organizácia
ZŠ s MŠ C II P.D.

Názov
Umývačka riadu
Hracie prvky na školský dvor

ZUŠ

Zariadenie pre
Seniorov DUBINA

6 580

Vypaľovacia pec na keramiku

4 998

Akordeón

6 000

Konvektomat

ZŠ s MŠ C I

Projektová dokumentácia na vzduchotechniku

1 260

ZŠ s MŠ C II P.D.

Projektová dokumentácia na vzduchotechniku

2 520

ZŠ s MŠ PH

Projektová dokumentácia na vzduchotechniku

2 520

MŠ C II

Projektová dokumentácia na vzduchotechniku

2 520
8 820

ZŠ s MŠ C I
ZŠ s MŠ C II P.D.
ZŠ s MŠ PH

Rekonštrukcia vzduchotechniky

65 615

Rekonštrukcia osvetlenia

85 217

Rekonštrukcia vzduchotechniky

70 236

Rekonštrukcia osvetlenia

66 542

Rekonštrukcia vzduchotechniky

23 042

Rekonštrukcia osvetlenia

161 504

Spojovacia chodba v MŠ

9 999

MŠ C II

Rekonštrukcia osvetlenia

26 361

CVČ
Zariadenie pre
Seniorov DUBINA

Rekonštrukcia osvetlenia

8 604

Rekonštrukcia vstupova a schodísk

Spolu
718

14 112
58 905

Spolu
717

3 000
24 215

Pianino

Spolu
716

Suma v eur

35 787
552 907

MŠ C II

Rekonštrukcia vzduchotechniky

36 220

Spolu

36 220

SPOLU

656 852
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Kapitálové výdavky mesta podľa jednotlivej ekonomickej klasifikácie
Položka

Stredisko

711

Vnútorná správa

Názov
Zakúpenie Mapovej integrácie - SMARTMAP

1 858

Zakúpenie modulu GDPR

2 706
32 020

Životné prostredie

Zakúpenie kompostérov
Nákup fitnes strojov a prvkov detských ihrísk

Mestská polícia

Zakúpenie kamerového systému

Spolu
714

Majetok

Nákup rolby na Zimný štadión

Životné prostredie

PD Park pri soche Panny Márie
PD Architektonický návrh Nám. sv. Jakuba

Realizácia nových
stavieb

1 180
3 980

PD: Vybudovanie výťahu v MsDK, Parkovisko Pod
hájom 1087,1088, Rozšírenie parkoviska pred MsÚ,
Stredisko triedeného zberu, Revitalizácia Nám. MS,
Modernizácia Polikliniky, Analýza vlhkosti Grotty,
Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ s MŠ P.Demitru,
Vyjadrenie k existenicii Futbalový štadión, Vizualizácia
interiéru Mestskej knižnice

67 331

83 771
Životné prostredie

Výsadba drevín

Realizácia petangového ihriska v CNO

Výstavba

3 835
16 274
4 514

Workoutové ihrisko

189 459

Parkoviská na ul. Moyzesova

641 762

Parkovisko pri Dubničanke

466 735

Parkovisko pri bytovom dome s.č. 353
iné

Spolu

28 532
169
1 351 280

Životné prostredie

Rekonštrukcia detského ihriska na ul. Partizánska
Rekonštrukcia Parku pri soche Panny Márie

Majetok

Rekonštrukcia Japexového ihriska
Rozšírenie parkoviska pred MsÚ

Rekonštrukcie

47 904

11 280

Stojiská pod kontajnery

Spolu

14 472

PD Prístavba MsÚ

Spolu

717 002

7 972

47 904

Výstavba

717 001

130 500

152 944

Spolu
716

27 456

Rozšírenie funkcionality IS (QR kódy)

Spolu
713

Suma v eur

Výstavba

57 500
158 905
69 996
9 998

Rekonštrukcia autobusových prístreškov

14 917

Rekonštrukcia strechy Mestskej Polikliniky

19 681

Rekonštrukcia a spolufinancovanie Futbalového
štadióna

500 000

Rekonštrukcia umelého trávnika

249 907

Rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku - II. etapa

345 270

Rekonštrukcia podchodu pre peších pod I/61

270 263

Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ C I

47 951

Inteligentný prechod pre chodcov

17 109
1 761 497
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Položka

Stredisko

717003

Majetok

Názov

Suma v eur

Rozšírenie verejného osvetlenia

10 804

Spolu
718

10 804
Vnútorná správa

Pamäťové disky

1 655

Spolu
720

1 655
DUMAT, m.p.o.

Kapitálový príspevok

97 432

Spolu

97 432

4c) FINANČNÉ OPERÁCIE
Finančnou operáciou rozpočtového procesu nazývame každú transakciu s finančnými aktívami a pasívami.
Ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povoľujú vykryť schodok súčtu bežného
a kapitálového rozpočtu práve finančnými operáciami, resp. prebytkom, ktoré tieto tvoria.
Prebytok aj v oblasti finančných operácií je tvorený v prípade, ak príjmy sú vyššie ako výdavky. Za príjmy vo
finančných operáciách sa považujú jednak vlastné zdroje, t.j. použitie peňažných fondov vytvorených v minulých
rokoch, jednak cudzie zdroje, a to návratné zdroje financovania, čiže úvery, ako aj zostatky nevyčerpaných účelovo
určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, Európskej únie alebo na základ osobitného predpisu,
ktoré možno podľa osobitného predpisu použiť na výdavky v súlade s určeným účelom.
Výdavkami sú splátky úverov, ktoré boli poskytnuté v uplynulom časovom horizonte a sú realizované podľa
uzatvorených úverových zmlúv. Okrem nich môžu byť výdavkami aj pôžičky, či finančné výpomoci.
Rozpočet i jeho plnenie v kategórii finančných operácií je uvedené nižšie.
(údaje v €)

Finančné operácie 2018

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

finančné operácie - príjmy

5 385 308

6 764 619

2 252 542

-4 512 077

33,30

finančné operácie - výdavky

1 960 001

1 974 826

596 574

-1 378 252

30,21

schodok/prebytok

3 425 307

4 789 793

1 655 968

-3 133 825

x

V priebehu roku zmeny oproti schválenému rozpočtu znamenali zmenu v príjmoch aj vo výdavkoch finančných
operácií. Príjmy sa zvýšili o 1 379 311 eur, a výdavky o 14 825 eur boli tiež zvýšené. V predchádzajúcej časti je
uvedená tabuľka o hodnotách pri výpočte rozpočtového výsledku (rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami
a bežnými a kapitálovými výdavkami), ktorý v schválenom rozpočte, tak aj v upravenom rozpočte bol stanovený
ako schodok. Tento schodok bol v celkovom rozpočte eliminovaný prebytkom z finančných transakcií v rovnakej
výške a tak rozpočet ako celok bol schválený ako vyrovnaný. Rovnako vyrovnaným bol aj rozpočet po zmenách,
čiže rozpočet upravený.
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Príjmy z finančných operácií:
(údaje v €)

Finančné príjmy mesta
a RO za rok 2018
453 - zostatok prostriedkov z
minulého roku

schválený

upravený
rozpočet

rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

0

48 665

54 665

6 000

112,33

3 000

767

766

-1

99,83

453 – mimorozpočtové účty škôl
– školská jedáleň

0

38 054

38 055

1

100,00

454 – použitie rezervného fondu

2 382 308

3 662 308

2 140 149

-1 522 159

58,44

0

14 825

18 908

4 083

127,54

513 - bankové úvery

3 000 000

3 000 000

0

-3 000 000

0,00

Spolu

5 385 308

6 764 619

2 252 542

-4 512 077

33,30

453 - dary ZpS Dubina

456 – prijatá zábezpeka

Príjmy z finančných operácií boli splnené len na 33,30 %, keď najnižšie plnenie zaznamenal prevod prostriedkov
z rezervného fondu, a to so sklzom 1 522 159 eur. Bolo to v dôsledku nerealizovania akcií, ktorých krytie bolo
rozpočtované práve použitím rezervného fondu. Podľa novej legislatívy sa nepoužité finančné prostriedky za
školskú jedáleň z roku 2017 prenášajú do roku 2018 na položku 453. V položke 453 sa nachádzajú ešte
nevyčerpané finančné prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy v sume 54 665 eur. Tieto prostriedky boli
zaslané základným školám, ktoré mohli vyčerpať do marca 2018. V položke 456 boli prijaté zábezpeky z dôvodu
verejného obstarávania na zákazku výmeny umelého trávnika v mestskom športovom areáli. Záujemcom, ktorí
neboli úspešní, boli zábezpeky vrátené, a sú zaúčtované vo výdavkovej časti finančných operácií. Výherca zložil
na účet mesta podľa zmluvy zádržné, ktoré mu bolo po odovzdaní diela vrátené naspäť. Ďalším príjmom prijatej
zábezpeky je predaj bytu Branislava Marksa na ulici Bratislavská, ktorý je od roku 2014 ustanovený súdom
v opatrovníctve mesta Dubnica nad Váhom a je čiastočne pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Tieto finančné
prostriedky mu budú postupne uvoľňované cez výdavkové finančné operácie v prípade zvýšených nákladov
v Centre sociálnych služieb-AVE, Dubnica nad Váhom, kde je dočasne p. Marks umiestnený.

32

Príjmy z finančných operácií za rok 2018
6 764 619

7 000 000
6 000 000

-

3 000 000

14 825

38 055

38 054

766

767

54 665

1 000 000

48 665

2 000 000

18 908

3 000 000

2 140 149

3 662 308

4 000 000

2 252 542

5 000 000

-

Upravený rozpočet

Plnenie rozpočtu

Výdavky z finančných operácií:
(suma v €)

Finančné výdavky mesta
a RO za rok 2018
819 - vratka zábezpeky

schválený

upravený
rozpočet

rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

0

14 825

12 774

-2 051

86,17

821 - splácanie úverov

1 960 001

1 960 001

583 800

-1 376 201

29,79

Spolu

1 960 001

1 974 826

596 574

-1 378 252

30,21
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Výdavky z finančných operácií za rok 2018
2 000 000

1 600 000

1 974 826

1 960 001

1 800 000

1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000

200 000

596 574

583 800

12 774

400 000

14 825

600 000

819 - Vratka zábezpeky

821 - Splácanie úverov

Upravený rozpočet

Spolu

Plnenie rozpočtu

Okrem splátok úverov je vo výdavkoch vratka zábezpeky, ktorá je spomínaná v časti príjmy finančných operácií.
Aktuálne úverové portfólio mesta je popísané v kapitole C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.
Skutočne dosiahnutým výsledkom hospodárenia s finančnými aktívami a pasívami je za rok 2018 prebytok v sume
1 634 923,58 eur.
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5. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
Prebytok, či schodok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje výpočtom mimo účtovníctva, a to z údajov o skutočne
realizovaných rozpočtovaných príjmoch a rozpočtovaných výdavkoch, pričom obe skupiny musia spĺňať kritérium
pripísania, alebo odpísania prostriedkov z účtu mesta dátumom najneskôr 31. decembra rozpočtového roka.
Výsledok rozpočtového hospodárenia ako rozdiel medzi súčtom bežných a kapitálových príjmov a súčtom bežných
a kapitálových výdavkov v zmysle § 10 ods.6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách je za rok 2018 nasledovný:
ROZPOČET

Rozpočet

Skutočnosť

Rozpočet

Skutočnosť

Rozpočet

skutočnosť

ZA ROK 2018

príjmy

príjmy

výdavky

výdavky

prebytok/

prebytok/

-schodok

-schodok

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Spolu

18 052 399

19 560 454

16 188 607

15 099 695

1 863 792

4 460 758

3 765 326

65 332

10 418 911

4 196 157

-6 653 585

-4 130 826

21 817 725

19 625 785

26 607 518

19 295 853

-4 789 793

329 933

Už v predchádzajúcich statiach je skonštatované, že výsledkom rozpočtového hospodárenia vo schválenom
rozpočte je prebytok, a v upravenom rozpočte bol schodok rozpočtu. Tento bol eliminovaný prebytkom z finančných
operácií a tak bol rozpočet vždy vyrovnaný. Tento postup je v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Samotný výsledok rozpočtového hospodárenia na rozdiel od upraveného rozpočtu bol v skutočnosti kladný, čiže
tvorí prebytok v hodnote 329 932, 63 eur, t.j. 329 933 eur.
Keďže na plnenie rozpočtu v bežnom roku sa používajú finančné prostriedky z minulých rokov (prenesené
kompetencie na základné vzdelávanie, účelovo určené na projekty, vratky,...) tieto sa v súlade s § 16 ods. 6 zákona
č. 583/2004 Z. z. pri usporiadaní prebytku vyčísleného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z prebytku vylučujú. Za rok
2018 ide o:

nezúčtované prostriedky z dôvodu neobsadenosti na financovanie
výdavkov v ZpS DUBINA zo štátneho rozpočtu
nevyčerpané finančné prostriedky prenesených kompetencií na
úhradu výdavkov v oblasti vzdelávania

51 952,24 €

vlastné príjmy ZpS DUBINA za december 2018

19 089,11 €

projekt na podporu vzdelávania na ZŠ s MŠ CI
zostatok nevyčerpaných prostriedkov na konci roka 2018
v školských jedálňach na položke potraviny prenesená do roku 2019
kapitálový transfer na rekonštrukciu sociálnych zariadení na ZŠ
s MŠ C II Pavla Demitru
SPOLU

365,26 €

11,03 €
37 905,54 €
60 000,00 €
169 323,18 €

Vylúčené finančné zdroje tvoria spolu 169 323,18 eur, zaokrúhlene 169 323 eur. O túto sumu sa vyčíslený prebytok
upravuje a takto zistený údaj je zdrojom rezervného fondu, prípadne iných fondov. Z údajov je teda zrejmé, že
prebytok hospodárenia podľa citovaných ustanovení zákona 583/2004 Z. z. je 160 609,45 eur. Podľa § 15,
ods. 4 mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku
rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6. Tento prebytok hospodárenia spolu s prebytkom z finančných transakcií je
zdrojom pre prídel do rezervného fondu. O jeho použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo, či už prostredníctvom
svojho rozpočtu alebo prostredníctvom jednotlivých zmien rozpočtu, prípadne samostatnými uzneseniami MsZ.
Na hospodárenie mesta ako subjektu verejnej správy je možné pozerať z viacerých uhlov pohľadu. Jeden – pre
rozhodovanie najdôležitejší – je uvedený vyššie. O použití prebytku rozhoduje mestské zastupiteľstvo, v prípade
schodku potvrdzuje jeho financovanie vlastným uznesením.
Pre utvorenie si prehľadu o hospodárení obce a jeho rozpočtových organizácií je pomôckou aj nasledujúca tabuľka,
resp. údaje v nej uvedené. Údaje sú informatívne a v riadku „upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu“ viažu na výpočet prebytku, ktorý je zdrojom rezervného fondu.
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R.

Hospodárenie mesta

1.

Bežné príjmy spolu

19 560 453,75

2.

z toho: bežné príjmy mesta

17 502 425,96

3.

bežné príjmy RO

4.

Bežné výdavky spolu

5.

z toho: bežné výdavk y mesta

6.

bežné výdavk y RO

Skutočnosť za rok 2018

2 058 027,79
15 099 695,38
6 397 471,39
8 702 223,99

7.

Bežný rozpočet (r.1 –r.4)

4 460 758,37

8.

Kapitálové príjmy spolu

65 331,61

9.

z toho: k apitálové príjmy mesta

65 331,61

10.

k apitálové príjmy RO

0,00

11.

Kapitálové výdavky spolu

4 196 157,35

12.

z toho: k apitálové výdavk y mesta

3 539 305,63

13.
14.
15.

k apitálové výdavk y RO
Kapitálový rozpočet (r.8 – r.11)
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
(r.7 +/- r.14)

656 851,72
-4 130 825,74
329 932,63

16.

Vylúčenie z prebytku

169 323,18

17.

Upravený prebytok bežného a kapitálového
rozpočtu (r.15 - r.16)

160 609,45

18.

Príjmy z finančných operácií
vylúčenie z príjmových finančných operácií

2 252 542,35
21 044,33

19.

Výdavky z finančných operácií

596 574,44

20.

Rozdiel finančných operácií (r.18 – r.19)

21.

PRÍJMY SPOLU (r.1 + r.8 + r.18)

21 857 283,38

22.

VÝDAVKY SPOLU (r.4 + r.11 +r.19)

19 892 427,17

23.

Hospodárenie mesta (r.21 – r.22)

24.

Vylúčenie z prebytku

25.

Upravené hospodárenie obce (r.23 – r.24)

1 634 923,58

1 964 856,21
169 323,18
1 795 533,03
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Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

1 985 901

Nárast záväzkov

156 344

Pokles pohľadávok

-280 515

Časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov

-124 171

Metodika ESA 2010 (ESA 95 )

1 737 558

S účinnosťou od 1. januára 2014 sa pre potreby vyčíslenia schodku alebo prebytku rozpočtu obce ako subjektu
verejnej správy uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu, tzv. „metodika ESA 2010“, pôvodne
metodika ESA 95. Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky je výpočet výsledku
mesta za rok 2018 obsiahnutý v nižšie uvedenej tabuľke.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010
(v eurách)
Číslo
riadku
1

Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)

Suma

PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)

21 878 328

2
3
4
5
6
7

v tom: daňové príjmy (100)
nedaňové príjmy (200)
granty a transfery (300)
príjmové finančné operácie (400, 500)
z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

12 949 654
2 602 268
4 073 863
2 252 542
2 252 542
0

8

VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)

19 892 427

9
10
11

v tom: bežné výdavky (600)
kapitálové výdavky (700)
výdavkové finančné operácie (800)

15 099 695
4 196 157
596 574

12

Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)

13

Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových
finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)

329 933

14

Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) ( r.15 - r.16)

-280 515

1 985 901

15

stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia

231 004

16

stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka

511 520

17

Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) ( r.19 - r.18)

156 344

18

stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia

613 522

19

stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka

769 866

20

Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)

-124 171

21

Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)

205 761

Pozn.: pri zmene stavu záväzkov a pohľadávok sa priraďuje znamienko (+) alebo (-) podľa ich pozitívneho alebo
negatívneho dopadu na výsledok hospodárenia
Takto vyčíslený výsledok hospodárenia je pre hodnotenia mesta zatiaľ informatívny
zastupiteľstvo sú s ním iba oboznámené.

a verejnosť i mestské
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6. HOSPODÁRENIE FONDOV
Mesto vytvára pri svojom hospodárení iba dva fondy, a to sociálny fond a rezervný fond. Podmienky ich tvorby
i čerpania upravujú samostatné legislatívne predpisy. Pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu je to zákon č.
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a tvorba a čerpanie fondu rezervného sa riadi
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
SOCIÁLNY FOND
Sociálny fond za rok 2018 je tvorený percentuálnym podielom vo výške 1,25% z vymeriavacieho základu =
1 180 639,34 eur.
(údaje v €)
Počiatočný stav - k
1.1.2018

FOND

Tvorba

Čerpanie

Konečný stav - k
31. 12. 2018

sociálny fond

2 145

14 758

13 821

3 082

rezervný fond

4 420 862

2 576 965

2 142 405

4 855 422

Zúčtované výdavky za rok 2018 vo výške 13 820,59 €:
Použité výdavky na:

2018

2017

príspevok na stravovanie

8 883,84 €

8 767,04 €

dopravné

1 319,05 €

1 391,35 €

regeneráciu

1 060,00 €

1 589,65 €

jubileá

1 590,00 €

740,00 €

príspevok na MŠ

277,70 €

118,50 €

darovanie krvi

690,00 €

495,00 €

spolu:

13 820,59 €

13 101,54 €

REZERVNÝ FOND
Na účte rezervného fondu boli k 1.1.2018 finančné prostriedky vo výške 4 420 861,91 eur.
Po schválení hospodárenia za rok 2017 bolo prijaté uznesenie MsZ, ktorým sa prebytok hospodárenia vyčíslený
v Záverečnom účte mesta Dubnice nad Váhom za rok 2017 stal zdrojom rezervného fondu. Uznesením č. 61/2018
poslanci MsZ schválili hospodárenie mesta za rok 2017 bez výhrad a súčasne schválili aj prídel do rezervného
fondu z prebytku rozpočtu mesta za rok 2017 zisteného podľa § 10, ods. 3, písm. a) a b) upraveného o sumy podľa
§ 16 ods. 6 zníženého o záporný upravený zostatok finančných operácií a to vo výške 2 575 415 eur.
V roku 2018 bolo schválené čerpanie z prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 382 308 EUR, z čoho 863 733
EUR bolo schválených už v rokoch 2016-2017, avšak realizácia investičných akcií v roku 2017 ešte nezačala
a preto sa presunuli tieto finančné prostriedky do roku 2018. Zvyšných 1 518 575 EUR bolo ako navýšenie tých
investičných akcií, ktoré boli schválené už v roku 2017 z rezervného fondu, z dôvodu skutočných nákladov na
základe vypracovaných projektov. Išlo o tieto investičné akcie:









Parkovisko na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome 1090 v sume 203 000 EUR
Parkovisko na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome 954 v sume 150 000 EUR
Parkovisko na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome 960 v sume 150 000 EUR
Parkovisko pri Dubničanke v sume 200 000 EUR
Parkovisko na ulici Moyzesova v sume 320 000 EUR
Parkoviská na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome 1088 a 1087 v sume 250 000 EUR
Rekonštrukcia mestskej komunikácie na ulici Kpt. Nálepku v sume 197 575 EUR
Stabilizácia svahu kaštieľa v sume 48 000 EUR

Počas roka 2018 poslanci MsZ schválili použitie rezervného fondu v sume 1 280 000 eur na nasledujúce akcie:
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Rekonštrukcia vchodových schodísk v ZpS DUBINA a nákup konvektomatu do kuchyne v sume 50 000
EUR
Výmena umelého trávnika v športovom areáli v sume 250 000 EUR
Rekonštrukcia podchodu pre peších pod cestou I/61 pri SPŠ v sume 325 000 EUR
Rekonštrukcia parku pri soche Panny Márie na Námestí Matice slovenskej v sume 170 000 EUR
Znižovanie spotreby elektrickej energie v objektoch mesta Dubnica nad Váhom zmenou interiérového
osvetlenia - Školské a predškolské zariadenia sume 335 000 EUR
Vybudovanie výťahu v Dome kultúry v sume 150 000 EUR

V skutočnosti boli finančné prostriedky z rezervného fondu použité v roku 2018 v celkovej sume 2 140 149,23 eur
na úhradu :
 Nákup konvektomatu do kuchyne ZpS DUBINA v sume 14 111,88 EUR
 Rekonštrukcia vchodových schodísk v ZpS DUBINA v sume 35 787,00 EUR
 Výmena umelého trávnika v športovom areáli v sume 249 907,45 EUR
 Rekonštrukcia podchodu pre peších pod cestou I/61 pri SPŠ v sume 265 883,20 EUR
 Znižovanie spotreby elektrickej energie v objektoch mesta Dubnica nad Váhom zmenou interiérového
osvetlenia - Školské a predškolské zariadenia sume 334 999,85 EUR
 Rekonštrukcia parku pri soche Panny Márie na Námestí Matice slovenskej v sume 158 905,57 EUR
 Rekonštrukcia mestskej komunikácie na ulici Kpt. Nálepku v sume 297 575 EUR
 Parkovisko pri Dubničanke v sume 371 699,28 EUR
 Parkovisko na ulici Moyzesova v sume 400 000 EUR
 Projektová dokumentácia pre projekt Prístavba a prestavba MsÚ v sume 11 280 EUR
Fyzicky však z účtu rezervného fondu boli nedopatrením odobraté finančné prostriedky o 1 699,28 eur viac. Táto
suma bola prekročená pri realizácii parkoviska pri Dubničanke, keď na túto akciu boli schválené z rezervného účtu
finančné prostriedky v celkovej sume 370 000 eur a v skutočnosti sa vyčerpali v sume 371 699,28 eur čo
predstavuje oproti skutočne použitým finančným prostriedkom z rezervného fondu rozdiel v sume 1 699,28 eur.
Tento rozdiel bude z bežného bankového účtu vrátený na účet rezervného fondu v roku 2019.
Nakoľko sa jedná len o transakčný prevod medzi účtami a tieto prostriedky sú stále prostriedkami rezervného fondu
je reálny stav rezervného fondu k 31.12.2018 vo výške 4 855 422,25 eur.
Keďže mesto nemá úver súvisiaci s poskytnutím prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a nemá ani
záväzky voči nemu, netvorí ani vlastný fond rozvoja bývania.

7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky 58 711 955 eur.
Pasíva, t. j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2018 predstavujú
rovnakú sumu, teda 58 711 955 eur.
Zhodnotenie finančno-majetkovej pozície mesta so zameraním na rozbor stavu a vývoja pohľadávok a záväzkov,
z toho osobitne pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti je obsahom tejto časti záverečného účtu rovnako, ako
popísanie objemovo významných položiek zmien v oblasti majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
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AKTÍVA
(údaje v eurách)

AKTÍVA

Brutto 2018

Korekcia 2018

Netto 2018

Netto 2017

Spolu majetok

70 531 943

11 819 988

58 711 955

57 001 049

Neobežný majetok

36 130 914

10 809 449

25 321 465

28 227 137

619 988

442 446

177 542

135 876

dlhodobý hmotný majetok

31 782 509

10 366 991

21 415 518

24 362 856

dlhodobý finančný majetok

3 728 416

11

3 728 405

3 728 405

dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok
zásoby
zúčtovacie vzťahy
dlhodobé pohľadávk y
k rátk odobé pohľadávk y
finančné účty
návratné finančné výpomoci
Časové rozlíšenie

34 242 595

33 232 056

28 651 153

1 609

1 010 539
-

1 609

1 979

20 644 057

-

20 644 057

15 610 530

132 341

132 071

270

1 333 286

878 468

454 818

637 107

12 131 302

12 401 537

12 131 302
158 434

-

158 434

-

122 758

K hodnoteniu hospodárenia mesta s jeho 1 710 906 eur. Dokumentuje to rozdiel medzi tretím a posledným stĺpcom
údajov z vyššie uvedenej tabuľky.
Aktíva mesta sú tvorené troma základnými kategóriami, a to:
neobežným majetkom,
obežným majetkom,
časovým rozlíšením aktív.
Neobežný majetok sa ďalej člení na dlhodobý nehmotný, hmotný a finančný majetok.
Dlhodobý nehmotný majetok v prípade mesta v netto vyjadrení obsahuje:
Zaradenie softweru v celkovej výške 31 479,73 eur
 aplikačný software IIS MIS – rozšírenie funkcionality a licencií v sume 1 317,73 Eur
 mapová integrácia údajov agendového systému IIS v sume 27 456,00 Eur
 webová stránka mesta sume 2 706,00 Eur
Vyradenie softweru v celkovej výške 4 930,31 Eur
 nepoužívaného software na zálohovanie Acronis Backup v sume 4 930,31 Eur
 nepoužívaného software Antivírus Kaspersky v sume 338,41 Eur
Dlhodobý hmotný majetok má viac ako 36 %-tný podiel na majetku mesta a takmer 85 %-tný podiel na neobežnom
majetku mesta. Okrem pozemkov, umeleckých diel a zbierok, stavieb, samostatných hnuteľných vecí a súborov
hnuteľných vecí, dopravných prostriedkov obsahuje aj kategóriu obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Vzhľadom na hodnotu tohto druhu majetku je vhodné si jeho jednotlivé skupiny viac špecifikovať. Umelecké diela
a zbierky rovnako ako pozemky sú skupinou, ktorá sa neodpisuje a tak zvýšenie alebo zníženie hodnoty majetku
u nich môže byť spôsobené v podstate iba ich kúpou, či predajom. V netto vyjadrení obsahuje:
Zaradenie strojov, prístrojov a zariadení v celkovej výške 103 845,49 Eur
 stroj na úpravu ľadovej plochy v sume 47 903,96 Eur
 doplnenie kamerového systému v meste v sume 14 472,36 Eur
 doplnenie podporných zariadení a príslušenstva servera pre IS MsÚ v sume 41 469,17 Eur
Vyradenie strojov, prístrojov a zariadení v celkovej výške 160 402,57 Eur
 vyradenie starých nefunkčných zdravotníckych prístrojov,
vypožičaných v prospech Nemocnice
s poliklinikou Ilava v sume 3 910,24 Eur
 vyradenie zariadení na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – darovanie v prospech TSM
Dubnica nad Váhom s.r.o. (Darovacia zmluva č.230/2018, schválená uznesenia MsZ č. 53/2018, zo dňa
07.06.2018) v sume 131 531,15 Eur
9 327,47 Eur – Štiepkovací stroj FARMI CH 160 HF (Drvič drevnej hmoty),
21 783,03 Eur – Prekopávač kompostu CWT Technology ST 250,
19 710,88 Eur – Balíkovacie zariadenie EKOPACK,
17 810,20 Eur – Štiepkovací stroj LASKI LS 120D,
4 345,08 Eur – Vysávač lístia VD 500P
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22 515,43 Eur – Balíkovacie zariadenia EKOPACK 300.3,
3 239,06 Eur – Výklopné zariadenie LUX, typ LENZE,
32 800,00 Eur – Triediaca linka na odpad,
 vyradenie nepoužívaných PC zariadení a prevádzkovo znehodnotených starých notebookov obstaraných
pre potreby poslancov MsZ v roku 2008, v súčasnosti už bez hardvérovej aj softvérovej podpory v sume
24 961,18 Eur
Pozemky sú v hodnote 5 954 355 Eur.
Zaradenie pozemkov v celkovej výške 189,20 Eur, zaradenie neevidovaného pozemku - zápis katastrálnym
odborom pri zápise GP č. 35360062-18/2015. Do majetkovej evidencie boli v priebehu roka zaradené aj novo
vytvorené pozemky, ktoré neboli predmetom účtovania, nakoľko ich zaradenie nemalo vplyv na zmenu celkovej
výmery pozemkov vo vlastníctve mesta. Ide o pozemky novo vytvorené zo stávajúcich pozemkov mesta na základe
geometrického plánu, v celkovej hodnote 169 608,09 Eur.
Vyradenie pozemkov vo výške 1 747,07 Eur, z toho:

253,66 Eur
predaj pozemkov k rodinným domom, bytovému domu,

1 493,41 Eur
predaj podielov na pozemkoch vyplývajúcich z vlastníctva bytov.
Z majetkovej evidencie boli vyradené aj pozemky, ktoré neboli predmetom účtovania, nakoľko ich vyradenie
nemalo vplyv na zmenu celkovej výmery pozemkov vo vlastníctve mesta, a to pozemky ktoré zanikli alebo boli
z nich vytvorené nové parcely na základe Geometrického plánu, v celkovej hodnote 169 608,09 Eur.
Umelecké diela a zbierky v hodnote 80 578 eur - hodnota umeleckých diel zostala na úrovni rokov
predchádzajúcich
Stavby sú v hodnote 11 938 422 eur.
Zaradenie dokončených investícií do majetku na účet 021 – budovy a stavby, v celkovej výške 1 512 546,98 Eur,
z toho:

37 955,20 Eur
zaradenie - Vodovod IBV Háje II. kv. (Kúpna zmluva č. 117/2017)

77 705,90 Eur
zaradenie - Kanalizácia IBV Háje II. kv. (Kúpna zmluva č. 117/2017)

14 916,70 Eur
zaradenie autobusové prístrešky Pod hájom a Prejta (Perla),

17 109,26 Eur
zaradenie – Inteligentné priechody pre chodcov – 3 ks Nám. sv. Jakuba,

120 357,91 Eur
zaradenie – vybudovanie parkoviska na ul. Bratislavská pri dome s. č. 424, 438,
440,

164 722,86 Eur
zaradenie – vybudovanie parkoviska Pod hájom pri dome s. č. 963, 964, 1081,

194 263,82 Eur
zaradenie – vybudovanie parkoviska Pionierska pri dome s. č. 418, 420, 422,

10 446,76 Eur
zaradenie – rozšírenie parkoviska pred Mestským úradom,

219 675,22 Eur
zaradenie – Workout ihrisko v Mestskom športovom areáli,

249 907,45 Eur
zaradenie – Tréningové centrum v Mestskom športovom areáli,

69 996,00 Eur
zaradenie – Rekonštrukcia Japexového ihriska v športovom areáli,

50 771,23 Eur
zaradenie – Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Centrum I. 32,
19 680,67 Eur
zaradenie – Rekonštrukcia strechy Mestskej polikliniky Dubnica,

16 696,78 Eur
zaradenie – Rozšírenie verejného osvetlenia Pod hájom 1086 – 1091,

1 995,86 Eur
zaradenie – Osvetlenie priechodu pre chodcov ul. Gagarinova,

27 096,74 Eur
zaradenie – Rekonštrukcia osvetlenia Parku pri soche Panny Márie,

132 988,83 Eur
zaradenie – Rekonštrukcia Parku pri soche Panny Márie,
16 273,95 Eur
zaradenie – stojiská na kontajnery na ul. Moyzesova a Centrum II. 92,

57 500,39 Eur
zaradenie – Rekonštrukcia detského ihriska na ul. Partizánska,

3 019,20 Eur
zaradenie – doplnenie detského ihriska Centrum II. Rozptyl,

9 466,25 Eur
zaradenie – vonkajšie fitnes a petangové ihrisko pri CNO,

Vyradenie dlhodobého majetku z účtu 021 – budovy a stavby, v sume 6 253 171,15 Eur:
 6 145 737,35 Eur vyradenie stavieb a rekonštrukcií realizovaných mestom na objektoch v správe RO
a PO +zriadených mestom, z titulu zverenia do správy správcov Dubnické múzeum, DUMAT, m.p.o., ZŠ
s MŠ Centrum I. 32 a ZŠ s MŠ Pavla Demitru, a to:
2 755 036,70 Eur – rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum,
2 202 302,47 Eur – rekonštrukcia kaštieľa, zaradenie starých investícií,
3 059,78 Eur – stavebná úprava Grotty – odvetranie a sanácia,
250 321,18 Eur – Rekonštrukcia objektu Zimný štadión – technické
zhodnotenie nájomcom,
69 996,00 Eur – Rekonštrukcia Japexového ihriska,
249 907,45 Eur – Tréningové centrum Dubnica nad Váhom – rekonštrukcia
umelého trávnatého povrchu,
219 675,22 Eur – Workout ihrisko v Mestskom športovom areáli,
50 771,23 Eur – Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Centrum I. 32,
335 756,32 Eur – Rekonštrukcia objektu ZŠ s MŠ Pavla Demitru – pavilón
G a H,
8 911,00 Eur – Rekonštrukcia oplotenia ZŠ s MŠ Pavla Demitru,
 94 858,62 Eur
vyradenie dvoch odpredaných bytov v bytových domoch 1365 a 1367,
 2 569,64 Eur
vyradenie starých poškodených autobusových zastávok nahradených novými
prístreškami (Pod hájom, m.č. Prejta),
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10 005,54 Eur
vyradenie poškodených prvkov detského ihriska Partizánska, ktoré nespĺňali
bezpečnostné predpisy.
Dopravné prostriedky sú v hodnote 75 003 eur.
Vyradenie dlhodobého hmotného majetku z účtu 023 – doprav. prostriedky, v sume 129 240,00 Eur:
 129 240,00 Eur vyradenie Zberového vozidla s hydraulickou rukou IVECO TRAKKER na nakladanie
s biologicky rozložiteľným odpadom – darovanie v prospech TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. (Darovacia
zmluva č.230/2018, schválená uznesenie MsZ č. 53/2018, zo dňa 07.06.2018),
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v hodnote 3 213 351 eur - Počas roka boli prírastky obstarania vo
výške 3 201 442 eur a úbytky 1 616 392 eur.


Konkrétne akcie, ktoré boli účtované ako obstaranie dlhodobého majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
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Prírastky 041, 042 a 043 :
Prírastky 041 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:
Ek. subsystém MIS, rozšírenie funkcionality o balíček GDPR,SSL, tlač QR kódov,
Ekonomický subsystém MIS-Príspevok na bývanie (preúčtovanie z účtu 042),

3 260 134,57
58 692,96
3 195,73
17 486,63

Územný plán mesta,

9 186,60

Mobilná aplikácia v obraze (web stránka mesta),

1 368,00

Mapová integrácia údajov agendového systému MsÚ,
Prírastky 042 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

27 456,00
3 201 441,61

TI Háje IBV,

77 762,95

inteligentný priechod pre chodcov Námestie sv. Jakuba (3 ks),

17 109,26

Rekonštrukcia Mestskej polikliniky – PD a odborné posudky,
PD a príprava projektu – Stredisko triedeného zberu,
doplnenie kamerového systému v meste,
veľkoplošná oprava komunikácie na ul. Kpt. Nálepku,
parkovisko na ul. Okružná 353,
revitalizácia Námestia MS – spracovanie PD,
Grotta – spracovanie analýzy príčin vlhkosti,

876,00
36 626,54
14 472,36
345 269,83
28 532,06
4 560,00
3 000,00

rozšírenie parkoviska pri Dubničanke,

467 208,17

rekonštrukcia parku pri soche Panny Márie,

160 085,57

rozšírenie parkoviska pri MsÚ,
rekonštrukcia strechy Mestskej polikliniky,
Workout ihrisko v mestskom športovom areáli,
rekonštrukcia Japexového ihriska,
PD – vybudovanie výťahu v DK,
stojiská na komunálny odpad – ul. Moyzesova a Centrum II 92,
rekonštrukcia a humanizácia podchodu pri SPŠ,
rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Centrum I 32,
parkoviská na ul. Moyzesova 390 - 407,

10 446,76
19 680,67
189 459,58
69 996,00
5 184,00
16 273,95
263 499,88
47 951,23
644 738,55

osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Gagarinova,

1 995,86

rozšírenie verejného osvetlenia Pod hájom 1086 - 1091,

8 808,10

vonkajšie fitnes a petangové ihrisko pri CNO,

9 466,25

komponenty pre počítačovú sieť,

1 654,80

detské ihrisko na ul. Partizánska,

57 500,39

rekonštrukcia futbalového štadióna,

500 013,00

prístavba Južnej tribúny - vyjadrenia,

316,37

kúpa Rolba ZAMBONI,

47 903,96

kúpa a osadenie 3 ks autobusových prístreškov (Pod hájom, Prejta),

14 916,70

detské ihrisko C II Rozptyl – doplnenie hracieho prvku,

3 019,20

PD – vizualizácia interiéru Mestskej knižnice,

2 380,00

PD – sadovnícko architektonický návrh Námestia sv. Jakuba,

3 980,00

PD - rekonštrukcia podchodu,

6 763,32

obstaranie kompostérov Quadria,

130 500,00

štúdia – Prístavba k budove MsÚ,

11 280,00

PD–parkovisko 1088, rekonštrukcia ZŠ s MŠ P.Demitru, pož. vozidlo,
preúčtovanie investície na 041, preúčtovanie kap. na bežné výdavky.
Prírastky 043 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

1 457,49
-23 247,19
0,00
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Zaradenie na účet 013 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

31 479,73

Zaradenie na účet 018 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

0,00

Zaradenie na účet 019 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

0,00

Zaradenie na účet 021 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

1 512 546,98

Zaradenie na účet 022 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

103 845,49

Zaradenie na účet 023 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

0,00

Zaradenie na účet 031 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

189,20

Zaradenie na účet 032 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

0,00

Úbytky 041, 042 a 043 :
Úbytky 041 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

1 647 872,20
31 479,73

Ek. subsystém MIS, rozšírenie funkcionality o balíček GDPR,SSL, tlač QR kódov,

2 655,73

Mobilná aplikácia v obraze (web stránka mesta),

1 368,00

Mapová integrácia údajov agendového systému MsÚ,
Úbytky 042 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

27 456,00
1 616 392,47

TI Háje II. kv. IBV,

115 661,10

parkoviská na ul. Pionierska 418, 420, 422,

194 263,82

inteligentný priechod pre chodcov Námestie sv. Jakuba (3 ks),

17 109,26

doplnenie kamerového systému v meste,

14 472,36

úprava komunikácie a parkoviska Pod hájom pri b.d. 963, 964 a 1081,

164 722,86

rekonštrukcia parku pri soche Panny Márie,

160 085,57

rozšírenie parkoviska pri MsÚ,

10 446,76

rekonštrukcia strechy Mestskej polikliniky,

19 680,67

Workout ihrisko v mestskom športovom areáli,

219 675,22

výmena umelého trávnatého povrchu v mestskom športovom areáli,

249 907,45

rekonštrukcia Japexového ihriska,

69 996,00

stojiská na komunálny odpad – ul. Moyzesova a Centrum II 92,

16 273,95

rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Centrum I 32,

50 771,23

osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Gagarinova,
rozšírenie verejného osvetlenia Pod hájom 1086 - 1091,

1 995,86
16 696,78

vonkajšie fitnes a petangové ihrisko pri CNO,

9 466,25

komponenty pre počítačovú sieť,

1 654,80

hardvér pre MIS AVIS,
detské ihrisko na ul. Partizánska,
parkoviská na ul. Bratislavská 438 a 440,

39 814,37
57 500,39
120 357,91

kúpa Rolba ZAMBONI,

47 903,96

kúpa a osadenie 3 ks autobusových prístreškov (Pod hájom, Prejta),

14 916,70

detské ihrisko C II Rozptyl – doplnenie hracieho prvku,
Úbytky 043 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:
vyradenie finančného vkladu pri založení spoločnosti uni-POLIKLINIKA, a.s., z účtu
043 a zaradenie na účet 060

3 019,20
10 000,00
10 000,00
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Vyradenie z účtu 013 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

4 930,31

Vyradenie z účtu 018 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

338,41

Vyradenie z účtu 019 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

0,00

Vyradenie z účtu 021 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

6 253 171,15

Vyradenie z účtu 022 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

160 402,57

Vyradenie z účtu 023 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

129 240,00

Vyradenie z účtu 031 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

1 747,07

Vyradenie z účtu 032 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:

0,00

Dlhodobý finančný majetok udáva vo finančnom vyjadrení hodnotu cenných papierov a vkladov do spoločností.
Mesto účtovalo v štyroch podskupinách tejto skupiny majetku, a to:
 Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe v sume 6 639 € (TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. dcérska spoločnosť),
 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom sumou 89 677 € (Spoločnosť
Stredné Považie, a.s. s 30 % a MFK Dubnica nad Váhom, a.s. s 34 %, a uni-POLIKLINIKA, a.s. so 40
%),
 Realizovateľné cenné papiere a podiely 3 632 101 € (Dca THERM, a.s. s 5,7 %, Považská vodárenská
spoločnosť, a.s. s 15,6 %)
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.
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 13.01.2016 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 11/2016 zo dňa
19.01.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov MFK Dubnica, a.s.
so sídlom Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 305 626.
Prínosom mesta z vlastníctva cenných papierov, resp. akcií boli dividendy v hodnote 1 963 eur z výsledkov
hospodárenia a.s. Dca THERM a 137 407 eur z výsledkov hospodárenia a.s. Spoločnosť Stredné Považie.
Do obežného majetku sú zaradené zásoby, zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy, dlhodobé pohľadávky,
krátkodobé pohľadávky, finančné účty a návratné finančné výpomoci krátkodobé i dlhodobé. Nie pre všetky skupiny
má mesto aj náplň.
Medziročne obežný majetok vzrástol o 4 580 903 eur, keď finančné účty klesli o 270 235 eur, pohľadávky tiež
poklesli o 182 019 eur. Naopak zverením majetku do správy účtovaným v účte 355 – zúčtovanie transferov rozpočtu
obce tento oproti minulému roku vzrástli o 5 033 527 eur. Išlo predovšetkým o zverenie rekonštrukcií realizovaných
zriaďovateľom mestom, na majetku v správe Dubnického múzea vo výške 4 960 399 Eur.
Obežný majetok bez korekcií k 31.12.2018 mesto vykazuje v súvahe v 34 242 595 eur v zložení:
 Zásoby v hodnote 1 609 eur - tvoria zásoby kancelárskych a hygienických potrieb
 Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v hodnote 20 644 057 eur
 Dlhodobé (iné) pohľadávky pred korekciou 132 341 eur,
 Krátkodobé pohľadávky pred korekciou 1 333 286 eur,
Z toho:
Poskytnuté prevádzkové preddavky v sume 1 690 eur – poštový úver
Pohľadávky z nedaňových príjmov v sume 208 063 eur,
Pohľadávky z daňových príjmov v sume 1 126 534 eur,
Hodnota pohľadávok po korekciách klesla na výslednú hodnotu 450 088 eur.
K uvedeným pohľadávkam boli tvorené opravné položky v celkovej hodnote 1 010 539 eur. Opravné položky boli
v porovnaní s rokom predchádzajúcim zvýšené o 56 024 eur.
V stave k 31.12.2018 (uvedená hodnota 1 010 539 eur) sú najvyššie opravné položky vytvorené na pohľadávky:
 Daň z nehnuteľností v sume 749 839 eur,
 Komunálny odpad v sume 114 206 eur,
 Výkon správy DUMAT v sume 90 318 eur,
 Odberatelia v sume 28 391 eur,
 Blokové pokuty v sume 13 363 eur,
 Daň za psa v sume 7 889 eur,
 Pokuty za životné prostredie v sume 4 033 eur,
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Prenájom pozemkov v sume 2 323 eur,
Znečistenie ovzdušia v sume 177 eur

Pohľadávky z nedaňových príjmov bez zúčtovania opravných položiek sú účtované v sume 205 063 eur
a medziročne klesli o 10 609 eur.
Zloženie pohľadávok z nedaňových príjmov bez korekcií je:
 komunálny odpad
 odberateľské faktúry
 výkon správy bytov DUMAT
 prenájom budov, priestorov, pozemkov
 poplatky a pokuty za znečisťovanie ovzdušia, priestupky
 poplatky od opatrovaných – opatrovateľská služba
 pokuty za životné prostredie a odpady
 výťažky z lotérií

186 845 eur,
927 eur,
2 077 eur,
8 890 eur,
177 eur,
1 244 eur,
4 063 eur,
838 eur.

Takmer všetky pohľadávky mesto vymáha v spolupráci s exekútorskými úradmi, čo však pre daňových poplatníkov
znamená 2-3 krát vyššiu sumu, nakoľko exekútorské poplatky a odmena exekútora tieto sumy zvyšuje.
V uplynulom roku bola účtovaná ako pohľadávka za komunálny odpad suma 794 764 eur. Úhrady dosiahli hodnotu
761 408 eur, čo je o 33 356 eur menej. V pohľadávkach je evidovaná hodnota 186 845 eur.
Celková dlžná suma fyzických osôb k 31.12.2018 je:
 Za komunálny odpad 133 956 eur, z čoho nad 160 eur je 242 neplatičov v hodnote 92 159 eur a do 160
eur je 698 neplatičov v hodnote 41 797 eur
 Za daň z nehnuteľnosti 44 273 eur, z čoho nad 160 eur je 21 neplatičov v hodnote 34 240 eur, a do 160
eur je 351 neplatičov v 10 033 eur
 Daň za psa 12 861 eur, z čoho nad 160 eur je 22 neplatičov v hodnote 5 634 eur, a do 160 eur je 117
neplatičov v hodnote 7 226eur
V súlade s § 23b, zákona č. 511/1992 Zb. ich mesto zverejniť nemôže, pretože ich dlh v tejto oblasti zatiaľ
neprekročil zákonom stanovenú výšku 160 eur.
Voči neplatičom mesto uplatňuje exekučný postup, čím však pre nich dlžná suma narastá o exekučné trovy, čo
spravidla je 2-3x vyššia hodnota ako je hodnota samotnej pohľadávky mesta. Napriek tomuto faktu si daňoví
poplatníci neplnia svoju povinnosť včas, resp. vôbec.
Pohľadávky za výkon správy bytov DUMAT-om boli predpísané vo výške 13 645 eur, úhrady dosiahli 13 952 eur a
konečný stav klesol medziročne o 307 eur. Koncoročný stav je vyčíslený sumou 2 077 eur.
Pokuty udelené príslušníkmi mestskej polície mesto eviduje podľa časových rozpätí, kde ich hodnota dosiahla 13
633 eur. Aj keď oproti minulému roku nastal pokles, vymáhanie je zdĺhavé a neprináša očakávaný efekt. Viacerí
dlžníci sú nemajetní a stáva sa, že exekučné trovy hradí exekútorovi oprávnený, teda mesto zo svojho rozpočtu.
V uvedenej sume sú pohľadávky:
 Za roky 2006 – 2009 v sume
4 355 eur
 Za roky 2010 – 2011 v sume
3 476 eur
 Za roky 2012 – 2013 v sume
2 578 eur
 Rok 2014 v sume
981 eur
 Rok 2015 v sume
940 eur
 Rok 2016 v sume
763 eur
 Rok 2017 v sume
540 eur
V roku 2018 riešila mestská polícia všetky prípady blokovými pokutami, z ktorých príjem do pokladne mesta bol
10 295 eur.
Pohľadávky z odberateľských faktúr vzrástli v medziročnom porovnaní o 300,36 eur a v konečnom stave je suma
927,34 eur.
U kapitálových pohľadávok nedošlo k zmenám a zostali na úrovni 28 390 eur (kanalizačné prípojky a zhodnotené
pozemky). Pri inventarizácii pošta prevzatá, avšak INVESTIL, s.r.o., nereagoval a dve fyzické osoby spochybnili
oprávnenosť pohľadávky.
Neuhradené pohľadávky z nájmu pozemkov, budov a priestorov sú evidované k 31.12.2018 vo výške 8 889,95 eur
(10 nájomníkov). Po zohľadnení preplatkov evidujeme z celkovej sumy pohľadávok neuhradený nájom za rok 2015
vo výške 320,00 eur, za rok 2016 vo výške 1 450,00 eur , za rok 2017 vo výške 2 555,89 eur a neuhradený nájom
za rok 2018 vo výške 3 624,19 eur.
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55 % z evidovaných pohľadávok tvorí neuhradený nájom od 1 subjektu, v prípade ktorého mesto pristúpilo
k súdnemu vymáhaniu dlhu. V troch prípadoch ide o nájomcov, ktorí dlhujú nájomné za roky 2017 a 2018.
V prípade, ak dlh nevyrovnajú v I. polroku 2019, mesto pristúpi k súdnemu vymáhaniu dlhu. V ostatných prípadoch
ide o drobných nájomcov, ktorí neuhradili nájomné za rok 2018, mesto zašle výzvy na úhradu dlžného nájomného
v súlade s uzatvorenými zmluvami.
Poplatky za opatrovateľskú službu sa oproti minulému roku nezmenili. Celkom bolo
predpísaných 29 873 eur,
uhradených 30 372 eur. Suma sa skladá najmä z pohľadávok z roku 2018 (v podstate za mesiac december, kde
sú predpísané úhrady v januári nasledujúceho roku) v hodnote 1 244 eur.
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú z minulých rokov (2007 – 2011) v sume 128 eur a vzhľadom na počet
dlžníkov (štyria) a ich individuálne podlžnosti nie je pre exekútora rentabilné ich exekučné vymáhanie. Pohľadávky
sú ponechané v exekučnom vymáhaní. Vzniknuté pohľadávky z roku 2015 a 2016 v sume 35 eur sa zatiaľ
exekučne nevymáhajú a sú momentálne v riešení. Celková pohľadávka je teda 177 eur.
Pokuty za znečisťovanie životného prostredia dosiahli rovnakú hodnotu 4 033 eur ako v predošlom roku. Pokuty
z rokov 2006 – 2011 v sume 3 967 eur sú v exekučnom vymáhaní. Pokuta z roku 2013 v sume 66 eur je v riešení.
Pohľadávky z výťažkov z lotérií sa týkajú pohľadávok z decembra 2018, ktoré sú splatné v januári roku
nasledujúceho. Na území mesta prevádzkuje lotérie 12 spoločností a celkový príjem do rozpočtu mesta dosiahol
z tohto zdroja 95 506 eur.
V sledovanom období nastal pokles pohľadávok z daňových príjmov oproti minulému roku. Tieto pohľadávky klesli
o 154 622 eur a dosiahli hodnotu 1 126 534 eur. Hodnota vystavených predpisov bola 3 538 228 eur, úhrady
dosiahli 3 692 850,53 eur. Najvyšší podiel na daňových príjmoch tvoria dane z nehnuteľností a rovnako je to aj
u pohľadávok. Z koncoročných údajov je to takmer 98 %-tný podiel.
Daňové pohľadávky z nehnuteľností sú evidované vo výške 1 103 316 eur, z toho:
 pohľadávky na dani z pozemkov sú 24 309 eur (medziročný nárast o 880 eur),
 pohľadávky na dani zo stavieb sú 1 054 168 eur (medziročný pokles o 173 059 eur),
 pohľadávky na dani za byty sú 24 839 eur (medziročný nárast o 5 731 eur).
Podľa údajov z výkazu o dani z nehnuteľností za rok 2018 mesto eviduje 9 669 daňovníkov, čo je v porovnaní
s rokom predchádzajúcim o 7 daňovníkov viac. Od dane z pozemkov je oslobodených 6 daňovníkov, od dane zo
stavieb 20 daňovníkov, od dane z bytov nie je oslobodený žiadny obyvateľ Dubnice nad Váhom z celkového počtu
23 695 obyvateľov.
Za rok 2018 podľa daňových priznaní podliehalo dani z pozemkov celkom 39 933 172 m² (o 43 765 m² viac ako
v roku predchádzajúcom) s hodnotou vyrubenej dane 163 175 eur. Od dane je oslobodených celkom 839 177 m²,
z čoho 85 % sú lesné pozemky.
Počet zdaňovaných stavieb v porovnaní s rokom predchádzajúcim stúpol o 50 a dosiahol 5 085 stavieb. Od dane
je oslobodených 30 stavieb. Zdaňované stavby majú priznanú rozlohu 1 147 786 m² a vzťahuje sa k nim vyrubená
daň v hodnote 3 052 218 eur.
Daňové priznania na daň z bytov v počte 6 897 bytov s rozlohou 437 599 m² podalo 6 511 daňovníkov,
k nebytovým priestorom v počte 130 s rozlohou 8 573 m² sa prihlásilo 119 daňovníkov. Vyrubená daň na tento
druh daní bola v roku 2018 v sume 152 242 eur.
V priebehu roku 2018 boli vystavené rozhodnutia na daň za ubytovanie v celkovej 86 704 eur, zaevidované úhrady
boli 79 421 eur, stav pohľadávok sa medziročne zvýšil o 7 283 eur a zostatok je vykázaný v sume 7 675 eur. Podľa
inventarizácie je uvedený neuhradený zostatok ešte z roku 2016, kde spoločnosť MINON, s.r.o. dlhuje na dani
z ubytovania čiastku 148 eur a spoločnosť Seoul Lee, s.r.o. čiastku 244 eur. Obidve spoločnosti by mali byť riešené
v exekučnom konaní. Zvyšných 7 283 eur sú evidované pohľadávky z roku 2018 za spoločnosť METAL CONTROL,
s.r.o. v sume 2 506 eur, spoločnosť U32, s.r.o. v sume 4 325 eur a spoločnosť ZVS IMPEX 140 eur.
Poslednou položkou v skupine daňových pohľadávok je daň za užívanie verejného priestranstva. Celkom boli
v priebehu roku vystavené rozhodnutia na sumu 20 349 eur, uhradené bolo 17 559 eur a pohľadávky ku koncu
predstavujú zostatok v sume 2 790 eur.
V kategórii iné pohľadávky suma medziročne nezaznamenala žiadnu zmenu. Bez pohybu zostali pohľadávky za
výkon správy DUMATu v sume 90 318 eur, ktoré sa datujú od roku 2006. Mestská príspevková organizácia robí
analýzy vzniku týchto záväzkov voči mestu, avšak bez viditeľného prínosu.
Finančné (bankové) účty so stavom 12 128 614 eur zodpovedajú súčtu finančných prostriedkov na účtoch mesta.
V porovnaní s koncoročným stavom k 31.12.2018 je to pokles o 269 898 eur. Na účtoch mesta sú aj finančné
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prostriedky, ktoré mesto vracia v nasledujúcom roku, či už svojim organizáciám (školy – nevyčerpané finančné
prostriedky z prenesených kompetencií, projekty), iným subjektov – účelovo určené a nevyčerpané prostriedky,
poskytovateľom – nezúčtované poskytnuté prostriedky, úroky z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu,
atď.
Poslednou položkou na strane aktív je časové rozlíšenie, ktoré obsahuje náklady budúcich období v celkovej sume
26 017 eur (poistenia, predplatné, členské,) a príjmy budúcich období 132 417 eur, čiže spolu je jeho hodnota
v aktívach 158 434 eur. K príjmom budúcich období sú zaradené najmä príjmy za skládkovanie odpadu v IV.
štvrťroku 2018 v sume 125 383 eur. V sume 5 569 eur je tu podchytený predaj lístkov na kultúrne podujatia v roku
2019 cez Ticketware.
PASÍVA
(údaje v eurách)

PASÍVA

2018

2017

Vlastné imanie a záväzky

58 711 955

57 001 049

Vlastné imanie

46 579 468

43 697 513

výsledok hospodárenia

46 579 468

43 697 513

Záväzky

2 898 857

3 714 807

rezervy

161 495

189 046

zúčtovacie vzťahy

111 318

41 171

dlhodobé záväzk y

3 082

2 145

367 340

641 671

bank ové úvery

2 255 622

2 840 774

Časové rozlíšenie

9 233 630

9 588 730

k rátk odobé záväzk y

Pasíva v súvahe mesta sú tvorené troma skupinami, a to vlastným imaním, záväzkami a časovým rozlíšením.
Mesto neúčtovalo iba v skupine D. súvahy, ktorá patrí vzťahom k účtom klientov štátnej pokladnice.
Vlastné imanie sa v podmienkach mesta rovná výsledku hospodárenia, ktorý je súčtom hospodárenia minulých
rokov (účet 428) a výsledku hospodárenia za sledované účtovné obdobie zisteného porovnaním výnosov
a nákladov v akruálnom účtovníctve. Výsledkom tohto hospodárenia bol za uplynulý rok „zisk“ vo výške 2 851 878
eur, čo je o 496 242 menej ako v roku predchádzajúcom.
Záväzky v porovnaní s rokom predchádzajúcim klesli o 815 950 eur a sú evidované v úhrnnej hodnote 2 898 857
eur, zahŕňajú päť skupín.

1.
a)

b)
c)

a)

Prvou sú samostatne sledované rezervy, konkrétne krátkodobé rezervy s účtovnou hodnotou 161 495 eur
a sú vyjadrením rezervy na životné jubileá 1 000 eur, odchod do dôchodku 18 500 eur, prebiehajúce súdne
spory 135 345 eur, rezerva vytvorená na audit účtovnej závierky vo výške 6 650 eur.
Žalobca: Okresná prokuratúra Trenčín
Predmet sporu – návrh zo dňa 17. 10. 2016, č.k. 15Sa/8/2016 – žaloba proti nečinnosti mesta Dubnica
nad Váhom spočívajúca v nezaradení Súkromnej základnej umeleckej školy do VZN č. 8/2015 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Dubnica nad Váhom
Odhad výsledku vo finančnom vyjadrení: cca 69 000,- eur za rok 2016 a cca 65 845,- eur za rok 2017
Predpokladaná výska nákladov na spor: 134 845,- eur + náhrada trov cca 1 500,- eur

Krajský súd v Trenčíne uložil mestu vykonať úkon, zaradiť SZUŠ do VZN č. 8/2015. Mesto podalo
kasačnú sťažnosť 11. 5. 2017. Najvyšší súd doposiaľ nerozhodol.
Najvyšší súd uznesením rozhodol, že vec uznesenie Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 11. apríla 2017
č. j. 15Sa/8/2016-45 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie.
Krajský súd v Trenčíne uznesením č. 15Sa/8/2016 zo dňa 2. júla 2018 žalobu Okresnej prokuratúry
v Trenčíne predmetnej veci zamietol.
Poznámky:
V súvislosti so SZUŠ v priebehu roku 2018 vznikli ďalšie spory:
v konaní vedenom na Krajskom súde v Trenčíne pod sp. zn.: 14Sa/2/2019 (resp. 15Sa/11/2017), konanie
je v štádiu vydaného uznesenia zo dňa 18.03.2019, ktorým Krajský súd v Trenčíne zakazuje žalovanému
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pokračovať v inom zásahu spočívajúcom vo faktickom zadržiavaní dotácie na mzdy a prevádzkovanie
činnosti SZUŠ za rok 2017, ktorej zriaďovateľom je Mgr. Ján Sirotka, žalobca, a ktorým Krajský súd v
Trenčíne zároveň priznal žalobcovi náhradu trov konania v rozsahu 100 %1;
v konaní o náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci vedenom na Okresnom súde Bratislava III
pod sp. zn.: 19C/2/2019, podanie doručené súdu 26. 11. 2018, konanie je vedené na prvom stupni, ešte
nebolo vo veci vytýčené pojednávanie - v súčasnosti je konanie v štádiu prípravy dohody o urovnaní;
v konaní vedenom na Krajskom súde v Trenčíne pod sp. zn. 13S/23/2017 (resp. 4Sžk/40/2018) o
preskúmanie zákonnosti opatrenia žalovaného č. 695/2017 zo dňa 24.01.2017. V súčasnosti Najvyšší súd
SR rozhodol uznesením zo dňa 05.03.2019 o zrušení uznesenia KS TN a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

b)
c)

2.

Žalobca: Ľuba Kozumplíková, bytom C I 28/61, Dubnica nad Váhom
a) predmet sporu – o porušenie zákazu diskriminácie
b) odhad výsledku vo finančnom vyjadrení: 500 eur (náhrada nemajetkovej ujmy)
trovy konania predpoklad cca 1000 eur.
Uznesením č. 11 Cpr/2/2018 zo dňa 8. 4. 2019 Okresný súd v Trenčíne konanie zastavil na základe
späť vzatia návrhu žalobkyne, náhrada trov konania nebola priznaná.



Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce je náplňou pre zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy s hodnotou
111 318 eur. Oproti minulému obdobiu je to zvýšenie o 70 147 eur. Na koncoročnej hodnote záväzkov
v tejto skupine má podiel záväzok v sume 60 000 eur, čo je nevyčerpaný kapitálový transfer zo štátneho
rozpočtu na projekt „Rekonštrukcia kanalizácie a sociálnych zariadení“ ZŠ s MŠ CII Pavla Demitru. Ďalej
normatívne prenesené kompetencie na školy v sume 51 318 eur. Tieto finančné prostriedky je potrebné
vrátiť poskytovateľovi alebo zapojiť do rozpočtu v roku 2019 (školstvo).



Dlhodobé záväzky so sumou 3 082 eur (medziročne zvýšenie o 937 eur) zodpovedá stavu sociálneho
fondu ku koncu roka v sume 3 082 eur.



Krátkodobé záväzky sú súčtom siedmich skupín a ich hodnota oproti minulému roku klesla o 274 331 eur
a dosiahla hodnotu 367 340 eur. V nej sú záväzky voči dodávateľom v hodnote 125 008 eur, ktoré sú
splatné v roku 2018. Sú rozdelené na tuzemské kapitálové a bežné a zahraničné bežné záväzky.
V tuzemských kapitálových v sume 7 200 eur sú záväzky splatné v roku 2018, a z toho:


Pre nekvalitne odvedenú prácu mesto pozastavilo úhradu faktúry s v sume 6 600 eur splatnú ešte
v roku 2014 dodávateľovi LP priemyselné podlahy, s.r.o

K významným dodávateľom, ktorých pohľadávky sú tu účtované ako „ tuzemské bežné“ v celkovej výške
116 008 eur patria najmä:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 77 143 eur
Up Slovensko, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 10 079 eur
Privatex-Pyro, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 3 300 eur
PETMART, s.r.o., Nová Dubnica v sume 3 095 eur
STUDNICA, n.o. v sume 3 000 eur
Orange Slovensko, a.s. v sume 1 979 eur
Slovenská pošta, a.s. v sume 1 404 eur
Anton Dado – Pohrebné služby Dubnica nad Váhom v sume 1 174 eur
MEDIA centrum spol. s r.o. v sume 1 750 eur
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Košice v sume 1 112 eur

Splatnosť týchto záväzkov bola stanovená na január 2019.

Medzi zahraničných dodávateľov, voči ktorému vykazuje mesto záväzok v sume 1 800 eur patrí Umělecká
agentúra Radost, ktorá mestu sprostredkovala vystúpenie pri príležitosti Silvestra 2018. Záväzok je splatný
v januári 2019.

V ostatných záväzkoch účtovaných v sume 2 349 eur je:
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Generali Slovensko poisťovňa v sume 1 170 eur
Audiovizuálny fond v sume 499 eur
Dorociak Miroslav v sume 480 eur
Mgr. Bubenková Stanislava v sume 200 eur

Skupinu iných záväzkov v sume 30 141 eur tvoria:






zrážky zo mzdy 718 eur
zádržné voči firme FURMET GROUP podľa zmluvy č. 192/2015 v sume 5 800 eur
Branislav Marks (v opatrovníctve Mesta) v sume 20 679 eur
Vratka zábezpeky v sume 2 750 eur
Prijatá platba od Doprastav v sume 194 eur

Významným záväzkom sú:





záväzok voči zamestnancom vo 71 361 eur – mzdové náklady za december sledovaného roku
Záväzky v 54 608 eur zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia sa viažu
k mzdovým nákladom.
Ostatné priame dane v sume 16 621 eur
nespotrebovaný príspevok z Recyklačného fondu za vyseparované zložky komunálneho odpadu
v sume 67 252 eur, ktorý je určený na vybudovanie odstavných plôch pod kontajnery.

Takmer 78 % záväzkov tvoria bankové úvery so sumou 2 255 622 eur. Oproti predchádzajúcemu roku tieto
záväzky klesli o 585 152 eur, čo je výsledkom mesačného splácania dlhu poskytnutých úverov. Podrobnejšie
je tejto problematike venovaná nasledovná kapitola C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.

V časovom rozlíšení sú podchytené výnosy budúcich období v sume 9 233 630 eur. Výnosmi je hodnota majetku
obstaraného z cudzích zdrojov, ktorá sa medziročne znižuje o odpisy tohto majetku, ďalej príjem za rybárske lístky
a nájomné za hrobové miesta uhradené na nasledujúce roky.

8.

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Bilancia záväzkov
Záväzky ako súčasť pasív sú uvedené aj komentované v predchádzajúcej kapitole v časti pasív.
Bankové úvery
Mesto Dubnica nad Váhom v priebehu rozpočtového roka 2018 na úrovni MsZ neschválilo žiadne nové úverové
zdroje a v rozpočtovom roku 2018 nedošlo k žiadnej zmene v splátkach na týchto zdrojoch .
Bližšia špecifikácia bankových úverov mesta:
1.

Investičný úver – SLSP a.s. – schválený vo výške 600.000,- EUR na rekonštrukciu MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta :
Na MsZ, ktoré sa konalo 14. 8. 2014 bolo schválené uznesenie č. 268/2014, ktorým poslanci prijali
rozhodnutie o financovaní rekonštrukcie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta z cudzích
zdrojov vo výške 600 000 eur. Tieto zdroje mesto získalo podpísaním úverovej zmluvy č. 22/AU/15 dňa
2.2.2015 s možnosťou refundácie už vynaložených výdavkov. Finančné prostriedky boli v súlade
s uznesením MsZ poskytované prostredníctvom štyroch podúverov podľa jednotlivých objektov
materských škôl. Pre každý podúver bol stanovený zvlášť splátkový kalendár a je samostatne úročený,
splácaný i evidovaný v účtovníctve mesta. Úver je splatný 31.12.2024.
Stav dlhu z tohto návratného zdroja financovania (ďalej „NZF) k 31.12.2018 bol 314 000,00 EUR.

2.

Investičný úver – VÚB a.s. – schválený vo výške 1.500.000,- EUR na rekonštrukciu, výstavbu a úpravu
miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk:
Na rokovaní MsZ dňa 23.4.2015 bolo schválené prijatie tohto úveru a podmienky úveru, uznesením MsZ
č. 153/2015. Úverová zmluva č. 469/2015/UZ bola uzatvorená so VÚB, a.s., Bratislava a podpísaná bola
5. mája 2015. Objem poskytnutého úveru bol dohodnutý na 1 500 000 eur, termín čerpania do 20.4.2016
s možnosťou prolongovania, s úrokovou sadzbou 12 mesačný EURIBOR + 0,7000 % p.a., s mesačnými
splátkami počnúc januárom 2016 vo výške 13 393 eur, splatnosť úveru je stanovená na 20.4.2025.
Na rokovaní MsZ dňa 21.4.2016 bolo zmenené uznesenie č. 153/2015 zo dňa 23.4.2015 a to v bode 3. –
bola zmenená lehota čerpania tohto úveru do 30.09.2016.
V roku 2016 boli čerpané prostriedky z tohto úveru vo výške 749.988,73 EUR.
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Ku dňu 30.09.2016 bol úver dočerpaný do plnej výšky, t.j. 1.500.000,- EUR.
Stav dlhu z tohto NZF k 31.12.2018 bol 857 874,64 EUR.
3.

úver – VÚB a.s. – schválený vo výške 1.263.607,68 EUR na splatenie istín dvoch úverov z minulého
obdobia (reštrukturalizácia úverových zdrojov vo výške zostatku istín):
Poslanci MsZ schválili uznesenie č. 213/2015, na základe ktorého boli oba úvery splatené predčasne zo
zdrojov z tohto novo poskytnutého úveru. Úverová zmluva č. 930/2015/UZ bola podpísaná 27.8.2015 na
sumu 1 263 607,68 eur, s fixnou úrokovou sadzbou 0,93 % p.a. počas celej doby splácania a od 1.9.2015
sú jeho mesačné splátky na úrovni 17 555,- eur (súčet splátok istín dvoch pôvodných úverov 17 424,51
eur). Úver je splatný 20.8.2021 poslednou splátkou 17 202,68 eur.
Stav dlhu z tohto NZF k 31.12.2018 bol 351 394,99 EUR.

4.

Investičný úver – SLSP a.s. – schválený vo výške 750.000,- EUR na rekonštrukciu MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta:
Keďže potreba finančných prostriedkov na rekonštrukcie materských škôl bola podstatne vyššia ako výška
schválená v roku 2014, na rokovanie poslancov dňa 24.9.2015 bol predložený materiál, ktorého cieľom
bolo získanie ďalších prostriedkov na uvedený účel. Uznesením č. 221/2015 novozvolení poslanci schválili
prijatie ďalšieho dlhodobého investičného úveru vo výške 750 000 eur na rekonštrukciu MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na základe tohto uznesenia bola podpísaná úverová zmluva č.
483/AU/15, opätovne rozdelená na podúvery, so splatnosťou 31.12.2020. Prvé splátky sú v zmluve
dohodnuté od januára 2016 vo výške 12 502 eur mesačne za všetky podúvery, posledná splátka
31.12.2020 vo výške 12 382 eur.
Stav dlhu z tohto NZF k 31.12.2017 bol 149 904,00 EUR.

Informácia k úverom od SLSP a.s. na rekonštrukciu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
Objem prvého úveru na rekonštrukciu MŠ (vo výške 600.000,- EUR) a 63 % druhého úveru na rekonštrukciu MŠ
(vo výške 750.000,- EUR ) boli viazané na úverovú linku, na ktorú má Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava uzavretú
zmluvu s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) . Banka sa tak podieľa na poskytovaní finančného rámca
na podporu udržateľnej energetickej efektívnosti v multicipálnom sektore. Podpísaním zmlúv so SLSP mesto, teda
dlžník, potvrdil záujem získať nenávratný príspevok vo výške 15 % z prostriedkov čerpaných v súlade
s podmienkami projektu (oprávnených prostriedkov). Po potvrdení splnenia podmienok EBRD mesto ešte v máji
2016 získalo nenávratný príspevok vo výške 158.380,80 EUR.
Pre použitie návratných zdrojov financovania sa prihliada na § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.. V ňom sú stanovené hranice, ktoré mesto, či obec nesmie prekročiť, ak
sa rozhodne svoje potreby financovať s pomocou cudzích zdrojov. Tieto hranice sú definované ako:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov
z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku
obci (mestu) z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. (znenie účinné od 1.1.2017).
a) celková suma dlhu mesta - 10,46 %.
Stav dlhu k 31.12.2018 pri použití skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (r. 2017)
neprekročí 60%, nakoľko je :
Úver

nesplatená časť
istiny v €

Investičný úver - SLSP, a.s.

314 000,00

Investičný úver - SLSP, a.s.

149 904,00

Investičný úver - VUB, a.s.

857 874,64

Investičný úver - VUB, a.s.

351 394,99

Spolu
Bežné príjmy mesta za rok 2017

1 673 173,63
15 990 312,84
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Úverová zaťaženosť mesta
b) suma ročných splátok mesta - 4,96 %.

10,46%

Suma ročných splátok v roku 2018 neprekročila 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka (r. 2017) znížených o zákonom stanovené prostriedky, nakoľko bola na úrovni:
splátka istiny v €

splátka úrokov v
€

62 400,00

6 860,07

150 024,00

2 892,40

160 716,00

8 522,36

210 660,00

6 935,92

Spolu

583 800,00

25 210,75

Spolu istina + úroky

609 010,75

Úver
Investičný úver - SLSP, a.s.
Investičný úver - SLSP, a.s.
Investičný úver - VUB, a.s.
Investičný úver - VUB, a.s.

Bežné príjmy mesta za rok 2017
Úverová zaťaženosť mesta

9.

12 276 243,54
4,96%

FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Právnické osoby zriadené mestom
Mesto v minulosti zriadilo nasledujúce právnické osoby:
1. ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom, IČO 35678127, rozpočtová organizácia,
2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom, IČO 31202284, rozpočtová organizácia,
3. ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom, IČO 35678119, rozpočtová organizácia,
4. Materská škola Centrum II, Dubnica nad Váhom, IČO 37920332, rozpočtová organizácia,
5. Centrum voľného času, Dubnica nad Váhom, IČO 36128601, rozpočtová organizácia,
6. Základná umelecká škola, Dubnica nad Váhom, IČO 36124699, rozpočtová organizácia,
7. Zariadenie pre seniorov DUBINA, rozpočtová organizácia, Dubnica nad Váhom, IČO 00632333,
rozpočtová organizácia,
8. Dubnické múzeum, rozpočtová organizácia, Dubnica nad Váhom, IČO 37922335
9. Mestská poliklinika Dubnica nad Váhom, m.p.o., príspevková organizácia, IČO 17336244
10. DUMAT – mestská príspevková organizácia, príspevková organizácia, Dubnica nad Váhom, IČO
36293962
Uvedené organizácie sú napojené na rozpočet mesta. Svoju činnosť financujú z príspevkov mesta, ktoré sú
rozpočtované v aktuálnom rozpočte mesta, z prostriedkov štátneho rozpočtu a tretím zdrojom je ich vlastný príjem
a ich prípadné zapojenie sa do rôznych projektov. Zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu
mesta bolo vykonané ku koncu účtovného obdobia a finančné prostriedky nepoužité v roku 2018 boli vrátené na
účet zriaďovateľa, teda mesta.
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(údaje v eurách)
Organizácia

BEŽNÉ PRÍJMY
rozpočet

plnenie

BEŽNÉ VÝDAVKY

rozdiel

rozpočet

plnenie

VÝSLEDOK

rozdiel

rozpočet

plnenie

rozdiel

ZŠ s MŠ Centrum I, Dca

265 914

267 448

1 534

1 754 289

1 716 005

-38 284 -1 488 375 -1 448 558

39 817

ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca

158 664

170 208

11 544

1 316 592

1 284 265

-32 327 -1 157 928 -1 114 057

43 871

ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca

214 956

192 650

-22 306

1 821 107

1 797 583

-23 524 -1 606 151 -1 604 933

1 218

MŠ Centrum II, Dca

123 784

119 254

-4 530

791 519

785 788

-5 731

-667 735

-666 534

1 201

CVČ, Dca

20 241

20 150

-91

239 231

239 201

-30

-218 990

-219 051

-61

ZUŠ, Dca

20 595

18 558

-2 037

427 517

427 513

-4

-406 922

-408 955

-2 033

804 154

788 268

-15 886

6 350 255

6 250 355

-99 900 -5 546 101 -5 462 087

84 014

ZPS DUBINA, Dca

1 234 810

1 234 650

-160

2 343 511

2 317 921

-25 590 -1 108 701 -1 083 271

25 430

Dubnické múzeum

35 118

35 110

-8

141 298

133 948

2 074 082

2 058 028

-16 054

8 835 064

8 702 224

ŠKOLY

SPOLU
Organizácia

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
rozpočet

plnenie

-7 350

-106 180

-98 838

7 342

-132 840 -6 760 982 -6 644 196

116 786

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

rozdiel

rozpočet

plnenie

VÝSLEDOK

rozdiel

rozpočet

plnenie

rozdiel

ZŠ s MŠ Centrum I, Dca

0

152 092

152 092

0

-152 092

-152 092

0

ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca

0

166 514

166 513

-1

-166 514

-166 513

1

ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca

0

197 066

197 066

0

-197 066

-197 066

0

MŠ Centrum II, Dca

0

65 360

65 101

-259

-65 360

-65 101

259

CVČ, Dca

0

8 604

8 604

0

-8 604

-8 604

0

ZUŠ, Dca

0

19 000

17 578

-1 422

-19 000

-17 578

1 422

0

608 636

606 953

-1 683

-608 636

-606 953

1 683

ZPS DUBINA, Dca

0

50 000

49 899

-101

-50 000

-49 899

101

Dubnické múzeum

0

0

0

0

0

-1 784

-658 636

-656 852

1 784

-134 624 -7 419 618 -7 301 048

118 570

ŠKOLY

SPOLU
SPOLU BEŽNÉ + KAPIT.

0

0

0

0

0

658 636

656 852

2 074 082

2 058 028

-16 054

9 493 700

9 359 076

V kapitole II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV je toto plnenie rozdelené na výdavky mesta ako subjektu
a výdavky jeho rozpočtových organizácií. Komentár k výdavkom bol zameraný na výdavky samotného mesta.
Vyššie je uvedená tabuľka, v ktorej sú uvedené údaje tak o príjmoch, ako aj výdavkoch jednotlivých rozpočtových
organizácií zriadených mestom. Údaje sú uvedené v rozpočtovanej, ako aj v skutočne dosiahnutej výške. Pre
ilustráciu sú uvedené aj hodnoty „výsledku“ u každej z organizácií. Je to rozdiel medzi ich vlastnými príjmami a ich
výdavkami za uplynulý rok. Výsledok je teda hodnota finančných prostriedkov – v rozpočte i v skutočnosti – ktorými
sú organizácie dotované zo zdrojov mesta. Pôvodom týchto zdrojov sú jednak transfery zo štátneho rozpočtu
(prenesené kompetencie), príjem z prerozdelenia daní z príjmov fyzických osôb, vlastné daňové príjmy mesta.
Ako vlastné príjmy sú u organizácií uvedené príjmy, ktoré získavajú z poplatkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, či školských
kluboch, z nájomného a v prípade múzea zo vstupného, z predaja upomienkových predmetov a dobropisu za
spotrebu energií. Veľkou časťou sa na vlastných príjmoch podieľajú aj príjmy z projektov – predovšetkým ZŠ s MŠ
C I, ktorá sa aktívne zapája do projektov, ktoré sú pre ňu významným prínosom. Najvyššie vlastné príjmy sú
v Zariadení pre seniorov DUBINA, a sú to príjmy za služby poskytované klientom zariadenia (ubytovanie a strava).
Bežné príjmy týchto organizácií bol rozpočtované vo výške 2 074 082 eur, v skutočnosti tieto príjmy dosiahli 2 058
028 eur.
V ďalšej časti tabuľky sú uvedené výdavky organizácií rozpočtované i dosiahnuté v skutočnosti. Ich porovnaním
môže byť ich úspora, resp. prekročenie. U organizácií zriadených mestom boli výdavky buď čerpané v súlade so
schváleným resp. upraveným rozpočtom. Nevyčerpané prostriedky z prenesených kompetencií je možné čerpať
do konca marca nasledujúceho roku a sú z prebytku hospodárenia mesta odpočítateľnou položkou. Ich súčet je 51
952 eur. Z prebytku hospodárenia mesta sú odpočítané aj nespotrebované výdavky školských jedální v celkovej
výške 37 906 eur.
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Z kladného výsledku hospodárenia ZpS DUBINA v úhrnnej výške 19 684 eur je odpočítateľnou položkou z prebytku
hospodárenia suma 19 089 eur, ktorá im bola v januári 2019 vrátená na účet. Sú to finančné prostriedky
pochádzajúce z ich vlastných príjmov v decembri 2018, nevyčerpaná štátna dotácia vo výške 365 eur bola vrátená
do štátneho rozpočtu. Zvyšná suma 230 eur je zostatok sponzorského účtu.
U organizácií zriadených mestom neboli rozpočtované kapitálové príjmy, iba kapitálové výdavky. Tie boli
rozpočtované a použité vo všetkých rozpočtových organizáciách okrem Dubnického múzea. Podrobné kapitálové
výdavky sú podrobne popísané v časti II. Plnenie rozpočtu výdavkov – Kapitálové výdavky.
V poslednej časti tabuľky je vyčíslený „výsledok“, čiže porovnanie príjmov a výdavkov organizácií uvedených
v tabuľke. Celkový rozpočtovaný výsledok bol schodok v hospodárení organizácií v sume 7 419 618 eur.
V skutočnosti vykázaný schodok ich hospodárenia bol 7 301 048 eur, čiže o 118 570 eur nižší.
Takmer 72 % bežných výdavkov rozpočtovaných pre uvedené organizácie tvorili výdavky na školstvo a voľný čas.
Na viac ako 44 % týchto výdavkov získava mesto zdroje z prenesených kompetencií od štátu, resp. MŠVVaŠ SR.
Tieto sú určené na základné vzdelávanie a vzdelávanie predškolákov. Ostatné výdavky sú financované
z prostriedkov mesta – originálne kompetencie.
Súhrnná správa o hospodárení škôl uvádza nasledovné údaje o priemernom ročnom normatíve na žiaka:





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

1 680,30 €, nárast oproti minulému roku o 67,56 €
1645,40 €, nárast oproti minulému roku o 84,70 €
1645,40 €, nárast oproti minulému roku o 65,00 €
1723,30 €, nárast oproti minulému roku o 52,88 €

Vývoj normatívov za posledné tri roky je nasledujúcej tabuľke:
Normatív na žiaka
mesto
ZŠ s MŠ C I
ZŠ s MŠ Pavla Demitru
ZŠ s MŠ Pod hájom

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

2017
1 612,74
1 587,40
1 580,40
1 670,42

2018
1680,30
1672,10
1645,40
1723,30

Normatív na žiaka
1723,3
ZŠ S MŠ POD HÁJOM

1670,42
1562,02
1645,4

ZŠ S MŠ PAVLA DEMITRU

1580,4
1496,08
1672,1

ZŠ S MŠ CI

1587,4
1499,01
1680,3

MESTO

1612,74
1522,34

1350

1400

1450
2018

1500
2017

1550

1600

1650

1700

1750

2016
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Na výšku normatívu dubnických základných škôl mali vplyv najmä tieto faktory:
1.
2.
3.

Veková štruktúra pedagogických zamestnancov
Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov
Úspora energií, najmä v oblasti vykurovania a elektrickej energie. Zateplenie všetkých subjektov.
Inštalácia led svetelných zdrojov vo všetkých školách.

Základné školy boli plnoorganizované s počtom žiakov január – august 1 547 a september – december 1 545.
Na základe EDUZBER-u v septembri 2018 finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu dosiahli výšku normatívnych
finančných prostriedkov 2 606 401 €, nenormatívnych prostriedkov 165 724 € a nevyčerpané prostriedky za rok
2017 tvorili sumu 35 171 €. Výška finančných prostriedkov pridelená zo štátneho rozpočtu na prenesené
kompetencie bola 2 748 837 €.
Zriaďovateľ v rámci svojej kompetencie neupravoval normatívne prostriedky pre jednotlivé školy.
Celkovo pridelené finančné prostriedky z prenesených kompetencií boli určené pre jednotlivé školy a školské
zariadenia v roku 2018 nasledovne:

ZŠ s MŠ C I
ZŠ s MŠ P. Demitru
ZŠ s MŠ Pod hájom
MŠ C II
CVČ
Mesto spolu

normatívne
1 042 837
558 901
1 004 663
0
0
2 606 401

nenormatívne
48 836
48 820
49 921
12 471
7 674
165 724

prenosy
16 590
7 376
11 205
0
0
35 171

kapitálky
60000

Právnické osoby založené mestom
Ako právnické osoby založené mestom je registrovaná nasledujúca spoločnosť:
1. TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Dubnica nad Váhom, IČO 36312941 – 100 %
Spoločnosť TSM s.r.o., Dubnica nad Váhom v priebehu roku 2018 vykonávala na základe zmluvy s mestom pre
jeho potreby jednak zber a vývoz komunálneho odpadu, zber a separovanie odpadu vo forme druhotných surovín
(sklo, plasty, kov, ...), údržbu zelene, čistotu mesta a zimnú údržbu miestnych komunikácií. V roku 2018 boli touto
spoločnosťou realizované aj kapitálové aktivity mesta – rekonštrukcie miestnych komunikácií a realizácia nových
stavieb a rekonštrukcií.
Vzťahy so štátnym rozpočtom
Zúčtovanie vzťahov z poskytnutých grantov a transferov v členení podľa poskytovateľa, poskytnutej sumy, sumy
použitej a uvedením rozdielu je v kapitole A., časť I.
Vzťah so štátnymi fondmi a ostatné
Mesto v roku 2018 neuzatvorilo žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

55

10.

ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti dve príspevkové organizácie, a to DUMAT a Mestskú polikliniku
Dubnica. Informácie o ich hospodárení sú uvedené nižšie.
DUMAT, m. p. o., Dubnica nad Váhom
Celkové plánované príjmy schváleného rozpočtu DUMAT roku 2018, m.p.o. boli vo výške 1 426 095 eur.
Príspevková organizácia mala pre rok 2018 v schválenom rozpočte mesta stanovený príspevok na činnosť vo
výške 1 098 395 eur na krytie bežných výdavkov a 45 000 eur na krytie kapitálových výdavkov . Okrem tohto
príspevku organizácia hospodári aj s prostriedkami, ktoré získava vlastnou činnosťou. Tieto boli rozpočtované
sumou 282 700 eur. Ich zdrojom boli príjmy z prenájmu vo výške 156 944,64 eur a príjmy z poplatkov a platieb vo
výške 124 697,70 eur.
V priebehu roka bola uskutočnená zmena rozpočtu. Jednalo sa o preklasifikovanie bežného finančného
príspevku na kapitálový formou žiadosti na primátora mesta Dubnica nad Váhom. Príspevok mesta na kapitálové
výdavky bol upravený na výšku 97 500 eur, bežný príspevok na výšku 1 045 895 eur. Finančnou príjmovou
operáciou boli použité finančné prostriedky z predchádzajúceho obdobia vo výške 45 332 eur.
Plánované príjmy
Skutočné príjmy
Finančné operácie
Plnenie

1 426 095,00 eur, z toho kapitálový transfer 97 500 eur
1 370 958,16 eur, z toho kapitálový transfer 97 431,82 eur
45 332,16 eur
96,25 %

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

1 426 095,00 eur, z toho na kapitálové výdavky 97 500 eur,
1 416 290,32 eur, z toho na kapitálové výdavky 97 431,82 eur
96,25 %

Príspevková organizácia podľa zákona č. 523/2004 Z.z. § 24 ods.7 uhrádza výdavky na prevádzku, opravy
a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstarávanie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov
a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne. Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej
organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný. V prijatom rozpočte bola táto
zásada dodržaná. Výsledok hospodárenia nemôže organizácia dosiahnuť nesplnením úloh, obmedzovaním alebo
zhoršovaním kvality služieb, alebo zmenou podmienok, za ktorých bol rozpočet zostavovaný. V prípade tejto
organizácie k takým vplyvom v roku 2018 nedošlo.
Kapitálové výdavky v celkovej sume 97 431,82 eur boli použité na:
 Mreže na oknách Kina Lastovička v sume 4 800 eur
 Svetelný nápis na budove MsÚ v sume 5 904 eur
 Časomiera v športovom areáli v sume 4 920 eur
 Motorová kosačka v sume 9 966 eur
 Klimatizácia v športovej hale v sume 5 809,20 eur
 Zavlažovací systém umelá tráva v sume 12 966,86 eur
 Elektrická brána na bývalej základne škole ul. Partizánska v sume 4 980 eur
 Rekonštrukcia Mestskej knižnice v sume 18 085,76 eur
 Rekonštrukcia chladenia na zimnom štadióne v sume 30 000 eur
Organizácia v roku 2018 použila prostriedky z predchádzajúceho účtovného obdobia vo výške 45 332 eur na
úhradu výdavkov rutinnej a štandardnej údržby realizovaných mimoriadne v dôsledku havárií.
Na úhradu skutočných výdavkov použila príspevok zriaďovateľa vo výške 1 089 315,82 eur, čo v súlade s ods. 9 §
24 po uplynutí rozpočtového roka zúčtovala s rozpočtom zriaďovateľa.
Mestská príspevková organizácia nevykonávala v priebehu uplynulého roku žiadnu podnikateľskú činnosť.
Výsledky v hlavnej činnosti je možné dokumentovať údajmi z nižšie uvedeného výkazu.
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Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (v €) – údaje sú za hlavnú činnosť organizácie DUMAT, m.p.o.,
Dubnica nad Váhom

Číslo
účtu
a

NÁKLADY a VÝNOSY

č.riadku

b

c

Hlavná činnosť
2018
1

Hlavná činnosť
2017
2

60

Tržby z predaja služieb

67

201 529

197 390

62

Aktivácia

74

3 511

0

64

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

83

373

61

65

Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prev. činnosti

90

909

5 178

66

Finančné výnosy

100

0

0

69

Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov obce

124

1 262 876

1 055 273

1 469 199

1 257 903

Účt. trieda 6 celkom - výnosy
501

Spotreba materiálu

2

90 915

31 043

502

Spotreba energie

3

221 439

226 256

511

Oprava a udržiavanie

7

259 263

149 162

512

Cestovné

8

179,31

0

513

Náklady na reprezentáciu

9

244,48

179,79

518

Ostatné služby

10

73 498

57 969

521

Mzdové náklady

12

322 242

248 494

524

Zákonné sociálne poistenie

13

107 999

82 340

527

Zákonné sociálne náklady

15

3 433

5 250

528

Ostatné sociálne náklady

16

16 512

14 260

538

Ostatné dane a poplatky

20

5 911

2 771

545

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

25

7

90

546

Odpis pohľadávky

26

0

2 216

548

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

27

117 316

110 101

549

Manká a škkody

28

275 443

0

55

Odpisy, rezervy a oprav. položky z prev. činnosti

29

1 246

270 420

56

Ostatné finančné náklady

47

Účt. trieda 5 – náklady

591

8 580
1 495 649

1 209 133

VH pred zdanením

135

-26 450

48 770

Splatná daň z príjmu

136

0

0

Výsledok hospodárenia po zdanení

138

-26 450

48 770

Rozdielom hodnôt medzi triedou 6 – výnosy a triedou 5 – náklady včítane splatnej dane je strata vo výške 26 450
eur. Tento strata bola zúčtovaná v súvahe, v 2019 bude vykrytá z rezervného fondu.
Oproti predchádzajúcemu roku je celkový výnos vyšší o 211 296,15 eur. Výnosy z transferov boli v roku 2018 o 207
602,85 eur vyššie. Vyšší výnos z transferov bol v dôsledku zvýšeného príspevku od zriaďovateľa (mesta)
o 192 795,21 eur a zostatok tvoril transfer v súvislosti so zvereným majetkom.
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Aj náklady organizácie účtované v triede 5 boli medziročne vyššie o 286 516,47 eur oproti predchádzajúcemu
účtovnému obdobiu. Náklady na opravu a údržbu v účte 511 boli medziročne vyššie o 110 101,07 eur, náklady na
služby o 15 529,32 eur, tiež medziročne narástla spotreba materiálu na účte 501 o 59 871,95 eur hlavne
v položkách materiál na opravu a údržbu a inventár.
Aj príspevkové organizácie sú povinné zostavovať účtovné výkazy v obvyklej štruktúre. K nim patrí aj súvaha Úč
ROPO SFOV 1 – 01. Medziročne majetok organizácie evidovaný na strane aktív bol zvýšený o 887 331,67 eur.
Bolo to v dôsledku zverenia majetku to správy vo výške 789 899,85 eur a obstaraním nových zariadení vo výške
38 642,06 eur a technickým zhodnotením zvereného majetku vo výške 10 704 eur. Do operatívnej evidencie bol
zaradený majetok vo výške 50 924,62 eur.
Majetok vo výške 48 085,76 eur zostal na účte obstarania majetku 042 ako nedokončené investície, ktoré pokračujú
realizáciou v r. 2019.
Rovnako boli zvýšené aj pasíva organizácie a to v položke zúčtovania transferov so zriaďovateľom. Z ďalších
údajov v súvahe uvádzame niektoré vybrané, ktoré ovplyvňuje samotná organizácia (nie sú zúčtovávaním
vzájomných vzťahov s mestom ako zriaďovateľom). Na strane aktív sú to krátkodobé pohľadávky. Ich hodnota
medziročne sa zvýšila
o 31 047,51 eur, čo bolo dôsledkom nárastu pohľadávok z titulu prenájmu bytov.
Významnou položkou aktív sú aj finančné účty. Hospodárenie organizácie v priebehu roku 2018 viedlo k tomu, že
ku koncu roku sa znížili jej finančné prostriedky na hodnotu 239 086,87 eur, čo je medziročné zníženie o 43 140,92
eur.
Na druhej strane súvahy, teda na strane pasív, organizácia svojím hospodárením ovplyvnila najmä krátkodobé
záväzky, ktoré sa medziročne znížili o 6 070,91 eur, zvýšením záväzkov voči dodávateľom.
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Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., Dubnica nad Váhom
Druhou príspevkovou organizáciou mesta je Mestská poliklinika Dubnica.
Táto organizácia ako taká, už neplní svoju funkciu, na ktorú bola zriadená, a to je zabezpečenie a poskytovanie
zdravotnej starostlivosti občanom. Túto funkciu prevzala v roku 2017 novozaložená akciová spoločnosť uniPOLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, s minoritným podielom mesta, t.j. 40 %, pod ktorú prešli všetky zdravotné
ambulancie nachádzajúce sa v budove Mestskej Polikliniky.
V Mestskej Poliklinike dobiehajú už len nájmy z budovy na ul. Kmeťova, ktorá je v majetku mesta a je zverená do
správy tejto organizácie. Získané príjmy z nájmu spolu s nevyčerpaným finančným príspevkom mesta z roku 2016,
ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 24.11.2016, uznesením č. 165/2016 v celkovej výške
150 000 eur boli použité na úhradu starých záväzkov, predovšetkým na nedoplatok voči Sociálnej poisťovni, vznikol
už v roku 2015 a každým rokom je tento dlh väčší.
Z nenávratného finančného príspevku bolo na začiatku roka 2018 nevyčerpaných ešte 10 790 eur.
V schválenom rozpočte 2018 rozpočtovala príjmy vo výške 15 000 eur, a taktiež aj výdavky v sume 15 000 eur
čo v súhrnnom vyjadrení bol vyrovnaný rozpočet organizácie.
V priebehu roku zmenou rozpočtu zmenila organizácia celkové príjmy 77 417 eur a v rovnakej výške
rozpočtovala aj výdavky.
Príjmy organizácie boli po zmene rozčlenené na príjmy za:





Príjmy z prenajatých budov:
v sume 8 000 eur,
Poplatky a platby v sume: v sume 7 000 eur,
Dobropisy:
v sume 1 671 eur,
Príjmové finančné operácie:
v sume 60 746 eur,

skutočnosť: 3 556,29 eur
skutočnosť: 3 021,52 eur
skutočnosť: 2 200,33 eur
skutočnosť: 60 746,02 eur

Výdavky organizácie boli po zmene rozčlenené na príjmy za:




Mzdy:
Odvody do poisťovní:
Tovary a služby:

v sume 8 722 eur,
v sume 19 783 eur,
v sume 48 912 eur,

skutočnosť: 4 721,99 eur
skutočnosť: 13 072,78 eur
skutočnosť: 33 437,12 eur

Po uvedenej zmene boli údaje za rok 2018 nasledujúce:
Plánované príjmy
Skutočné príjmy
Plnenie príjmov

77 417 eur
69 524 eur
89,80 %

Plánované výdavky
Skutočné výdavky
Plnenie výdavkov

77 417 eur
51 232 eur
66,18 %

Pre hodnotenie príspevkovej organizácie je nevyhnutné zhodnotiť aj výsledky podľa výkazu ziskov a strát. Ani m.
p. o. Mestská poliklinika Dubnica nevykonávala v priebehu uplynulého obdobia podnikateľskú činnosť a údaje
z hlavnej činnosti sú sumarizované v nižšie uvedenom výkaze.
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Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (v €) – údaje sú za hlavnú činnosť organizácie Mestská
poliklinika Dubnica, m.p.o., Dubnica nad Váhom

Číslo
účtu

NÁKLADY a VÝNOSY

č.riadku

Hlavná činnosť
2018

Hlavná činnosť
2017

a

b

c

1

2
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Tržby z predaja služieb

67

330

340 697

64

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

83

18 384

122 815

65

Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prev. činnosti

90

66

Finančné výnosy

100

69

Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov obce

124

Účt. trieda 6 celkom - výnosy

1 512
10 790

0
117 532

29 504

582 556

501

Spotreba materiálu

2

368

16 991

502

Spotreba energie

3

5 466

57 954

511

Oprava a udržiavanie

7

9 387

512

Cestovné

8

116,85

513

Náklady na reprezentáciu

9

20

165,45

518

Ostatné služby

10

9 118

58 410

521

Mzdové náklady

12

8 580

284 751

524

Zákonné sociálne poistenie

13

2 462

94 650

527

Zákonné sociálne náklady

15

12 526

528

Ostatné sociálne náklady

16

0

538

Ostatné dane a poplatky

20

1 987

544

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

24

1 292

545

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

25

546

Odpis pohľadávky

26

548

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

27

549

Manká a škkody

28

55

Odpisy, rezervy a oprav. položky z prev. činnosti

29

7 275

1 923

56

Ostatné finančné náklady

47

546

578

41 350

546 414

Účt. trieda 5 – náklady

591

4 205

457

3 312

2 274
2 950

VH pred zdanením

135

-11 846

36 141

Splatná daň z príjmu

136

0

0

Výsledok hospodárenia po zdanení

138

-11 846

36 141

Organizácia na základe tohto nepriaznivého vývoja vykazuje pri hospodárení podľa rozpočtu nákladov, výnosov
a výsledku hospodárenia stratu vo výške 11 846 eur.
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11. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH
Mesto v roku 2018 neprevzalo záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby v takom
význame, ako to ustanovuje § 17 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.

12. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH
Organizácie, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok z rozpočtu mesta
Poskytovanie dotácií sa aj v uplynulom roku riadilo VZN č. 3/2017. Mestu boli predložené žiadosti o dotácie na
akcie, resp. činnosť v roku 2018 v celkovej hodnote 3 252 019 eur.
Výška požadovaných dotácií bola v súčte 1 524 519 eur, teda na takmer 47 %-tné krytie výdavkov na akcie z
rozpočtu mesta. V schválenom rozpočte mesta na rok 2018 bola vyčlenená na tieto účely suma 359 500 eur. Ako
je uvedené nižšie v tabuľke, celkom bolo poskytnutých 353 450 eur na rôzne akcie, ktorých spolufinancovanie bolo
zabezpečené aj zo zdrojov samosprávy, teda mesta. Čerpanie výdavkov na tento účel dosiahlo v sledovanom roku
98,32 %, čo je percentuálne viac ako akýkoľvek bežný výdavok mesta podľa ekonomickej klasifikácie (610, 620,
630, 640, 650).
V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o organizáciách, ktorým bola v priebehu roku 2018 poskytnutá dotácia
spolu s výškou a účelom ich použitia. Poskytnuté dotácie boli zúčtované v súlade s ustanoveniami VZN.
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Oddiel
I.

Názov žiadateľa - dotácia z bežného rozpočtu
Telovýchova a šport
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V.
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V.
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom

20 000

ŠK cyklistiky Dubnica n. V.

20 000

Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom

42 000

TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V.

1 500

WILD KINGS Dubnica n. V.

1 000

Olympic fitness centrum Dubnica n.V.

1 500

Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V.

500

Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom

500

JOGGING KLUB, Dubnica nad Váhom

500

Raketomodelársky klub, Dubnica n. V.

1 500

RMK Dubnica n. V.

2 500

Občianske a záujmové združenia

500
1 500
500

28 500

Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V.

9 000

Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V.

16 000

Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraja
Folklórny súbor-senior Vršatec, Dubnica n. V.
OZ Srdiečko Dubnica ,. V.

500
500
2 500

Náboženské a iné spoločenské služby

650

Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V.

500

Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V.
Vzdelávanie

150
1 300

Poľský klub Stredné Považie, Dubnica n. V.

300

Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V.

850

ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V.

V.

500
176 500

SZ cyklistiky Bratislava

Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V.

IV.

35 000

10 000

AEROKLUB Dubnica n. V.

III.

316 000

Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V.

Asociácia FITNESS Gabrhel Trenčín

II.

€

Sociálne zabezpečenie
Slovenská únia sluchovo postihnutých Ilava

150
7 000
250

ZO Diadub Dubnica n. V.

1 000

JD na Slovensku 01 Dubnica n. V.

1 400

ILCO KLUB Ilava

400

JD na Slovensku 02 Dubnica n. V.

500

Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V.

500

Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V.

Klub Venuša, OZ Nová Dubnica
SPOLU:

2 700
250
353 450
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ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Mesto ako právny subjekt nevykonáva podnikateľskú činnosť.

13. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV

Podľa jednotnej metodiky ministerstva financií k programovému rozpočtovaniu súčasťou programového
rozpočtovania je aj monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu. Toto sa vykonáva
s cieľom zabezpečiť informácie o plnení, resp. neplnení merateľných ukazovateľov, t. j. o plnení, resp. neplnení
cieľov schválených programov. V priebehu a na konci rozpočtového roka je tak výsledkom monitorovania
a hodnotenia finančného a programového plnenia rozpočtu posúdenie miery splnenia cieľov, v prípade nesplnenia
niektorých zámerov a cieľov alebo ich nedostatočného splnenia sa uvádzajú a pomenovávajú príčiny ich
nesplnenia, prípadne sa navrhnú opatrenia na odstránenie neželaného stavu. Monitoring sa spracováva v priebehu
roka, hodnotiaca správa na konci hodnotiaceho obdobia, t. j. po ukončení rozpočtového roka. V našom prípade je
hodnotenie programov súčasťou záverečného účtu a je jeho samostatnou prílohou.
Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na
ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť
vynakladania rozpočtových prostriedkov. Aj v prípade mesta je rozpočet zostavovaný v programovej štruktúre, čiže
alokuje (delí) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov. V rozpočte mesta bolo stanovených 7 programov
(program = súhrn, či skupina navzájom súvisiacich aktivít vykonávaných na splnenie definovaných cieľov
a zámerov) s viacerými podprogramami. Prehľad so sumárnymi výdavkami podľa týchto kritérií v členení na bežné
výdavky, kapitálové výdavky a výdavky finančné je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

Bežný rozpočet 2018

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram 1.1 Riadenie mesta
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach

Rozpočet

Upravený

Rozdiel na
upravený
rozpočet

Plnenie

%
plnenia

15 642064

16 188607

15099695

-1 088 912

93,27

2 177 092

2 250 531

1 958 219

-292 312

87,01

232 340

248 040

226 643

-21 397

91,37

8 500

8 500

7 048

-1 452

82,92

27 500

53 000

23 432

-29 568

44,21

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta

75 500

82 419

59 922

-22 497

72,70

Podprogram 1.5 Kontrola

41 610

41 960

33 505

-8 455

79,85

3 000

5 700

5 670

-30

99,48

Podprogram 1.7 Zmluvné služby a porad. činnosť

45 990

45 290

37 411

-7 879

82,60

Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami

20 000

20 000

13 576

-6 424

67,88

0

0

0

0

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty

Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto

Podprogram 1.9 Archív a registratúra
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta
Podprogram 1.11 Mestský informač. systém

x

11 500

9 500

7 321

-2 179

77,06

113 875

126 875

117 394

-9 481

92,53

Podprogram 1.12 Autodoprava

13 928

13 928

10 250

-3 678

73,59

Podprogram 1.13 Agenda MsÚ

1 583 349

1 595 319

1 416 045

-179 274

88,76

Program 2: Služby občanom

2 512 417

2 753 207

2 646 839

-106 368

96,14

Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba
Podprogram 2.4 Centrum nezisk. organizácií
Podprogram 2.5 Matrika
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta
Podprogram 2.8 Mestská poliklinika
Program 3: Bezpečnosť

8 825

8 825

5 912

-2 913

66,99

49 138

49 352

23 615

-25 737

47,85

327 307

318 250

266 905

-51 345

83,87

2 700

2 872

1 835

-1 038

63,88

19 607

19 607

19 862

255

101,30

1 328 640

1 464 144

1 451 869

-12 275

99,16

776 200

879 367

866 052

-13 315

98,49

0

10 790

10 790

0

100,00

510 428

512 836

469 722

-43 114

91,59
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Bežný rozpočet 2018

Podprogram 3.1 Mestská polícia

Rozpočet

Upravený

Plnenie

Rozdiel na
upravený
rozpočet

%
plnenia

15 642064

16 188607

15099695

-1 088 912

93,27

453 660

454 260

421 840

-32 420

92,86

Podprogram 3.2 MDHZ

5 538

5 538

1 890

-3 648

34,13

Podprogram 3.3 CO

7 730

9 538

6 332

-3 206

66,38

Podprogram 3.4 Doprava

43 500

43 500

39 660

-3 840

91,17

Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo

557 522

649 179

570 974

-78 205

87,95

Podprogram 4.1 Kultúra

197 364

260 637

252 973

-7 664

97,06

Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult.poduj.

28 900

27 594

17 672

-9 922

64,04

Podprogram 4.3 DFF

51 170

52 429

51 287

-1 142

97,82

Podprogram 4.4 Mestská knižnica

61 408

71 093

68 249

-2 844

96,00

127 180

141 298

133 948

-7 350

94,80

Podprogram 4.6 Kino Lastovička

91 500

96 128

46 845

-49 283

48,73

Program 5: Životné prostredie

1 513 403

1 529 779

1 291 005

-238 774

84,39

602 471

618 331

434 550

-183 781

70,28

Podprogram 4.5 Dubnické múzeum

Podprogram 5.1 Životné prostr. a verej. zeleň
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta
Podprogram 6.1: Výstavba
Podprogram 6.2: Správa majetku

910 932

911 448

856 455

-54 993

93,97

1 820 880

1 860 284

1 714 723

-145 561

92,18

9 270

9 270

6 473

-2 797

69,83

713 215

805 119

716 365

-88 754

88,98

Podprogram 6.3: Starostl. o majetok -DUMAT

1 098 395

1 045 895

991 884

-54 011

94,84

Program 7: Školstvo

6 550 322

6 632 791

6 448 215

-184 576

97,22

Podprogram 7.1 Materské školy

1 817 110

1 852 162

1 835 904

-16 258

99,12

Podprogram 7.2 Základné školy

2 791 818

2 814 128

2 762 930

-51 198

98,18

Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

975 300

982 938

983 706

768

100,08

Podprogram 7.4 Školské stravovanie

639 110

680 177

647 764

-32 413

95,23

Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia

210 139

210 139

150 139

-60 000

71,45

Podprogram 7.6 Prenesený výkon štátnej správy

17 974

17 974

16 741

-1 233

93,14

Podprogram 7.7 Šport na školách a šk. zariadeniach

15 650

20 850

20 050

-800

96,16

1 000

1 000

232

-768

23,24

82 221

53 423

30 748

-22 675

57,56

Podprogram 7.8 Sociálna pomoc žiakom
Podprogram 7.9 Riadenie školstva

Úspora bežných výdavkov v porovnaní s rozpočtom dosiahla čiastku 1 088 912 eur. Časť z tejto úspory je relatívna
a časť absolútna. Relatívnou úsporou sa rozumie taká úspora, ktorá sa dosiahla preto, že výdavok nebol
realizovaný preto, lebo nebola zabezpečená ani činnosť, alebo hmotný produkt, na ktorý boli finančné prostriedky
určené v rozpočte. Na rozdiel od takejto úspory je absolútna úspora väčším prínosom, pretože služby alebo
produkty boli poskytnuté, avšak za nižšiu finančnú náhradu. Tieto údaje je možné získať z prílohy k záverečnému
účtu, a to konkrétne v časti „PR-iek“, kde sú uvedené nielen programy, podprogramy, ale i ciele a projekty v nich.
Informácie sú tak v kategórii rozpočet, ako i plnenie. Okrem toho je bežným výdavkom venovaná samostatná stať
Záverečného účtu mesta, a to časť A. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU, resp. stať II. PLNENIE ROZPOČTU
VÝDAVKOV.

V tej istej skupine je podaný aj rozbor výdavkov kapitálových. Prehľad podľa programov je uvedený v nasledujúcej
tabuľke.
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Kapitálový rozpočet 2018

Rozdiel na
upravený
rozpočet

Rozpočet Upravený

Plnenie

8 929 447 10 418 911

4 196 157 -6 222 754

%
plnenia
40,27

Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola

49 551

56 551

33 675

-22 876

59,55

Podprogram 1.11 Mestský informač. systém

49 551

56 551

33 675

-22 876

59,55

Program 2: Služby občanom

45 000

50 000

49 899

-101

99,80

Podprogram 2.6 Rozvoj ZpS Dubina

35 000

50 000

49 899

-101

99,80

Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta

10000

0

0

0

Program 3: Bezpečnosť

36 200

36 200

14 472

-21 728

Podprogram 3.1 Mestská polícia

13 200

13 200

14 472

Podprogram 3.4 Doprava

23 000

23 000

0

-23 000

0,00

1 177 178

1 376 197

574 119

-802 078

41,72

Podprogram 5.1 Životné prostr. a verej. zeleň

947 178

1 152 778

427 345

-725 433

37,07

Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo

230 000

223 419

146 774

-76 645

65,69

Program 6: Starostlivosť o majetok mesta

7 418 303

8 291 327

2 917 040 -5 374 287

35,18

Podprogram 6.1: Výstavba

6 655 754

7 450 694

2 646 310 -4 804 384

35,52

717 549

743133

173 298

-569 835

23,32

45 000

97 500

97 432

-68

99,93

Program 7: Školstvo

203 215

608 636

606 953

-1 683

99,72

Podprogram 7.1 Materské školy

203 215

608 636

606 953

-1 683

99,72

Program 5: Životné prostredie

Podprogram 6.2: Správa majetku
Podprogram 6.3: DUMAT

x
39,98

1 272 109,64

Obdobne, ako u bežných výdavkov, aj úspora výdavkov kapitálových má dve strany. Celkom je úspora 6 222 754
eur, avšak takmer celú sumu je možné považovať za úsporu relatívnu, nakoľko v priebehu roku neboli realizované
viaceré investičné akcie. Aj o nich je podaný obraz v stati II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV.
%
plnenia

Upravený

1 960 001

1 974 826

596 574 -1 378 252

30,21

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

1 960 001

1 960 001

583 800 -1 376 201

29,79

Podprogram 1.13 Agenda MsÚ

1 960 001

1 960 001

583 800 -1 376 201

29,79

Program 2: Služby občanom

0

14 825

279

-14 546

x

Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie

0

14 825

279

-14 546

1,88

Program 6: Starostlivosť o majetok mesta

0

0

12 495

12 495

x

Podprogram 6.1: Výstavba

0

0

12 495

12 495

x

Finančné operácie 2018

Plnenie

Rozdiel na
upravený
rozpočet

Rozpočet

Finančné výdavky v uplynulom roku obsahovali okrem splátok úverov aj finančné zábezpeky.

Podrobné vyhodnotenie programov a podprogramov súčasne s vyhodnotením podľa položiek EK spolu s cieľmi
a ukazovateľmi je prílohou tohto materiálu.
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14. SPOLOČNOSTI S ÚČASŤOU MESTA
Majetková, resp. finančná účasť mesta v spoločnostiach s majetkovou účasťou predstavuje k 31.12.2018
vo finančnom vyjadrení celkový objem 3 609 864,72 Eur, z toho:
a)

Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe




100% účasť v TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. – vklad vo výške 6 639,00 EUR
28.3.2018 došlo k zrušeniu obchodnej spoločnosti Dubnica Invest, s.r.o. (- 6 638,78 €)

b)

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom





30% účasť - Spoločnosť Stredné Považie, a.s. – vklad vo výške 79 665,41 EUR
34% účasť - MFK Dubnica nad Váhom, a.s. – vklad vo výške 11,29 EUR
40% účasť v uni – POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. - vklad vo výške 10 000,00 EUR

c)

Ostatný dlhodobý finančný majetok




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

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. Stanislav Štěrba.
Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2018 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 2018 do 31.decembra 2018.
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, vnútroštátna cestná nákladná doprava.
Od 2.10. 2014 do predmetu činnosti bolo doplnené: uskutočňovanie stavieb a ich zmien, asfaltérske práce,
prenájom hnuteľných vecí, osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek, služby
stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami, vedenie účtovníctva, prevádzkovanie športových
zariadení, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, dokončovacie stavebné práce pri
realizácii exteriérov a interiérov, reklamné a marketingové služby, výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, správa bytového a nebytového fondu, výkon činností stavebného
dozoru pre pozemné stavby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.
Spoločnosť sa delí na dve vzájomne previazané časti – odpadové hospodárstvo – stredisko separovaného zberu
(zberný dvor) s dotrieďovacou linkou a komunálne služby.
Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. za rok 2018 dosiahla svojim hospodárením zisk po zdanení 48
953 eur.
Celkové náklady v roku 2018 boli 3 171 266 eur.
Celkové výnosy v roku 2018 boli 3 234 123 eur.
Dubnica Invest, s.r.o.
Dňa 8.3.2017 Okresný súd v Trenčíne v právnej veci obchodnej spoločnosti Dubnica Invest, s.r.o. so sídlom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 338 974 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, v oddieli Sro vo vložke číslo 15031/R o zrušenie spoločnosti bez návrhu rozhodol v konaní sp. zn.
38CbR/10/2014-46, IČS: 3114201690, že obchodná spoločnosť Dubnica Invest, s.r.o. sa zrušuje bez likvidácie.
Uvedená spoločnosť bola založená jediným spoločníkom, a to Mesto Dubnica nad Váhom. Rozhodnutie o zrušení
spoločnosti nadobudlo právoplatnosť dňa 21.4.2017. Spoločnosť bola podľa Obchodného vestníka OV 2017/110
z 9.6.2017 vymazaná dňom 7.6.2017.
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.
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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 1785, 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 2017 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 2018 do 31. decembra 2018.
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.
Spoločnosť za rok 2018 vykazuje hospodársky výsledok 497 394 eur po zdanení.
Celkové výnosy za rok 2018- výnosy z predaja služieb predstavovali čiastku 1 780 741 eur.
Celkové náklady za sledované obdobie predstavujú čiastku 1 146 576 eur.
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 2018 vykazuje hospodársky výsledok – stratu vo výške 5 957 eur po zdanení.
Celkové výnosy za rok 2018 – výnosy z predaja služieb predstavovali čiastku 701 864 eur.
Celkové náklady za sledované obdobie predstavujú čiastku 694 946 eur.

V Dubnici nad Váhom dňa 7.10.2019
Mgr. Peter Wolf
primátor mesta
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Zoznam obyvateľov, ktorí sa narodili v roku 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Matteo
Ján
Jakub
Paulína
Melisia
Sara
Milina
Sofia
Adam
Rudolf
Adela
Timea
Richard
Mae
Kamelia
Dorota
Dušan
Stanislav Stanley
Sofia
Markus
David
Matúš
Jasmína
Alex
Alex
Adam
Leonard
Tereza
Dorota
Lucia
Daniela
Erika Terézia
Alžbeta
Branislav
Oliver
Júlia
Lukáš
Alan
Nina
Petra
Oliver
Michael
Lucas
Zuzana
Patrik
Miroslava
Katarína
Miriam

Angel
Antalík
Bagín
Bahno
Balážová
Bartáková
Bartošová
Betáková
Bezák
Bezák
Bezdedová
Bieliková
Blahút
Blaženiaková
Blažková
Brezániová
Brilla
Budoš
Bukovinská
Bulica
Bulik
Bulko
Burianská
Čupalka
Dado
Daňo
Dian
Dianová
Dohnanská
Doričková
Drieniková
Fábryová
Ficlová
Gabrhel
Gabriel
Gáliková
Gašpar
Giertl
Gombárová
Gondová
González Mutala
Gubár
Hanák
Hlaváčová
Hollý
Hrachovcová
Hrenáková
Hrevušová
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Naďa
Erika
Tamara
Krištof
Zara
Lucia
Milota
Maxim
Kristína
Sofia
Stela
Viktória
Erik
Alžbeta
Tomáš
Diana
Tomáš
Tobias
Lenka
Alexander
Adam
Melanie
Matias
Emma
Eliška
Eliška
Erik
Terézia
Sofia
Vanesa
Danilo
Tobias
Monika
Timotej
Kristína
Krištof
Peter
Richard
Jakub
Ema
Júlia
Amélia
Vanesa
Timohty Elijah
Adam
Timea
Dávid
Kristína
Emily
Oliver

Hrubová
Hudecová
Huňová
Hurtoň
Chmelíková
Chovančíková
Jakúbková
Jambor
Jamborová
Jamborová
Jančová
Janigová
Jankovský
Jirkovská
Kabeláč
Kadlecová
Kadlečík
Kalus
Katríková
Kijačik
Kollár
Konečná
Koníček
König
Kopšová
Kopšová
Košinár
Kováčová
Kováčová
Krcheňová
Krivokuča
Kršák
Kubán
Kuchyňka
Kukučová
Kulišík
Kuman
Kuman
Kuruc
Kvasničková
Lacková
Lacková
Laštincová
Louis
Macúch
Majorošová
Makovič
Maňáková
Marjenková
Martaus
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99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

Nataša
Šimon
Kristína
Enrico Adrián
Sebastián
Rozália
Samuel
Vanessa Noemi
Šimon
Maxim
Maxim
Leonard
Adam
Richard
Katarína
Vivien
Viliam
Jakub
Viktória
Sarah
Karolína
Isabel
Dorota
Paulína
Matúš
Ema
Sabína
Sára
Viktória
Teodor
Šimon
Nela
Iľja
Šiman
Patrik
Tobias
Dávid
Vanesa
Nela
Dominika
Alica
Maxim
Lukáš
Michal
Diana
Martin
David
Filip
Emma
Jakub

Mazáková
Meliš
Mihalovičová
Michalík
Mišík
Mišovcová
Mogora
Mošková
Mračko
Mujkoš
Muntág
Novák
Novotný
Odráška
Ochranová
Ondrášová
Ondrejík
Ondrušek
Ongyiková
Opatovská
Orgoňová
Orlovská
Pagáčová
Palčeková
Páleník
Papierniková
Paulíková
Pavlačková
Pavlovičová
Peťovský
Petrík
Petríková
Petrovič
Poláček
Poliak
Prajzner
Prekop
Prekopová
Prekopová
Prekopová
Punová
Racko
Raček
Ranuša
Rebrová
Rebry
Rodrigues
Rodrigues
Roháčová
Roka
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149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.

Miriama
Jakub
Mathias
Dominika
Sofia
Timotej
Emma
Samuel
Matej
Oliver
Matias
Viktória
Leo
Isabel
Jakub
Nataša
Timea
Sofia
Matias
Filip
Filip
Martin
Jakub
Nela
Damián
Marek
Sarah Jessica
Dávid
Šimon
Monika
Oliver
Jakub
Nina
Lukáš
Adrián
Viktória
Diana
Barbora
Olívia
Michal
Adela
Jakub
Michal
Anna
Natália
Zoe
Terézia

Rokytová
Rosina
Samák
Samáková
Smuteková
Stano
Staňová
Stašák
Steklý
Strapko
Suchomel
Sýkorová
Šándor
Šatková
Šebo
Ševcovová
Šimonffy
Šimonovičová
Škrko
Šlesar
Šťastný
Štefánek
Šupák
Šupolová
Švehla
Švihlík
Švitelová
Trokan
Trokan
Trošková
Tybor
Urbánek
Ušiaková
Vacek
Vančo
Vanková
Vladovičová
Vojtechová
Vojteková
Vrabec
Vrbová
Zahradník
Záležák
Zborovská
Zigová
Zimmer
Zlochová
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Zoznam obyvateľov, ktorí zomreli v roku 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Rudolf
Elena
Helga
Emilia
Jozef
Anna
Ján
Jozefa
Štefan
Helena
Anton
Tomáš
Jaroslav
Viktor
Vilma
Ondrej
Dušan
Milan
Bernardína
Emília
Milan
Jana
Alžbeta
Jitka
Juraj
Alžbeta
Anton
Emília
Sidónia
Oľga
Júlia
Zuzana
Oľga
Božena
Helena
Barbora
Pavol
Maria
Rozália
Alžbeta
Štefan
Marian
Jozefa
Renáta
Zora
Valeria
Pavel
Viktor

Babušík
Bačinská
Bačová
Balážová
Baran
Baránková
Baranovič
Barková
Barták
Bartová
Bayer
Belák
Beneš
Beňo
Blahová
Blaško
Bobík
Božík
Božiková
Brokešová
Buday
Bulíková
Burzalová
Cepeková
Ciho
Cingelová
Cyprian
Čačková
Čudaiová
Demitrová
Demitrová
Dimitrova
Dolinská
Dubničková
Duhárová
Duhárová
Ďurdík
Fabušová
Gábiková
Gabrišová
Gago
Gajdoš
Galbova
Habšudová
Hájková
Hantáková
Hlatký
Hlavatý

1934
1939
1943
1943
1931
1935
1933
1944
1926
1937
1943
1980
1932
1955
1929
1935
1956
1964
1935
1964
1960
1962
1934
1932
1981
1925
1936
1945
1946
1947
1947
1934
1950
1934
1926
1935
1947
1930
1923
1933
1938
1959
1929
1968
1926
1938
1968
1955
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Anna
Jozef
Zdenka
Mária
Emília
Iveta
Jozef
Jozef
Jarmila
Oľga
Katarína
Jozefa
Pavol
Mária
Marta
Ján
Valeria
Helena
Miloš
Anna
Anna
Pavol
Štefan
Mária
Antonín
Jozef
Ján
Emília
Erika
Dušan
Ľubomíra
Adela
Irena
Alžbeta
Katarína
Milan
Juraj
Vladimír
Anna
Mária
Marie
Jozef
Žofia
Anna
Viliam
Anežka
Alojz
Jan
Anna
Peter

Holbová
Holíček
Hôrková
Hromjaková
Hrušková
Hrúzová
Hudcovský
Huňa
Huňová
Hupcejová
Charvátová
Chňapková
Christov
Jakubášková
Jurenková
Kirsch
Klobučníková
Kohútová
Konečný
Kopčanová
Kopecká
Kopilec
Koštal
Koteková
Kotrlý
Kovačik
Kováčik
Kováčiková
Králechová
Kresáň
Kresáňová
Krcheňová
Kučerová
Kuchárková
Kuljačkova
Kurinec
Kurus
Kusenda
Kusková
Kvasnicová
Ladecká
Laštinec
Lehotská
Liščáková
Luchava
Magálová
Málek
Malík
Malovcová
Marušík

1961
1958
1960
1941
1956
1972
1938
1938
1942
1955
1966
1928
1961
1928
1940
1948
1927
1923
1946
1923
1935
1954
1930
1927
1948
1944
1954
1942
1972
1966
1969
2009
1933
1936
1929
1961
1956
1951
1935
1925
1931
1957
1928
1933
1979
1958
1956
1946
1928
1958
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99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

Peter
Zuzana
Paulina
Jaroslav
Ivana
Božena
Mária
Lenka
Rudolf
Jozef
Jan
Ján
Anton
Anna
Jozefína
Anna
Mária
Magdaléna
Emília
Ľudmila
Ivan
Jaroslav
Václav
Alžbeta
Gabriela
Hermína
Božena
Vladimír
František
Oľga
Oľga
Viliam
Albín
Marta
Viktoria
Pavol
Milan
Pavol
Vilma
Elena
Dušan
Emil
Antónia
Ladislav
Vladislav
Pavel
Jozef
Ján
Maria
Filoména

Masár
Masaryková
Matejíčková
Matuščin
Mazánová
Melišová
Melišová
Měřičková
Miček
Migát
Michalec
Miklovič
Miklovič
Mináriková
Mináriková
Minárová
Mišejová
Moncelová
Môciková
Murínová
Mutala
Novák
Novotný
Ondreičková
Pagáčová
Paholková
Paráková
Pavlík
Pavlík
Pavlíková
Pecháčková
Perďoch
Petriska
Petruchová
Piešová
Pišša
Plačko
Poláček
Poláková
Porubská
Pospíšil
Prekop
Prekopová
Procházka
Prostinák
Psota
Pšenek
Púček
Púčekova
Rajcová

1956
1934
1932
1961
1984
1956
1929
1980
1959
1952
1948
1926
1932
1939
1924
1942
1948
1937
1961
1937
1956
1954
1935
1932
1931
1937
1947
1952
1941
1945
1939
1935
1940
1925
1943
1954
1927
1956
1927
1953
1970
1929
1945
1953
1956
1954
1926
1924
1945
1941
74

149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

Jaroslav
Rudolf
Ladislav
Milan
Rudolf
Anna
Margita
Helena
Jozefína
Emília
Vladimíra
Stanislav
Terezia
Ján
Jaroslav
Eva
Marian
Jozef
Cyril
Margita
Ladislav
Anton
Eva
Alojz
Pavol
Dalibor
Irena
Mária
Jakub
Anna
Tomáš
Branislav
Jan
Mária
Irena
Sidónia
Marta
Irena
Oľga
Zdenka
Irma
Marta
Marian
Anna
Emil
Monika
Anton
Ivan
Ivan
Mária

Rajec
Rehák
Remenár
Remšík
Rendek
Repková
Ridrichová
Sabadková
Sedlárová
Seliaková
Schlencová
Schmiedl
Sivičková
Slimák
Slížik
Slížiková
Staňák
Staňo
Staňo
Strháková
Svätený
Sýkora
Szeteiová
Šiller
Šimár
Šimár
Škúciová
Šlesarová
Štolún
Štrauchová
Šupák
Švihorík
Švikruha
Švikruhová
Švitelová
Švondrková
Tinathova
Tlachová
Tokárová
Tomanicová
Tresová
Tuchyňova
Tukina
Ujhelyiová
Urban
Urbániková
Vaclav
Valuch
Vanko
Vargovičová

1937
1939
1951
1947
1946
1934
1930
1956
1948
1931
1960
1945
1932
1930
1940
1946
1948
1966
1981
1941
1945
1926
1968
1935
1933
1932
1931
1927
1925
1933
1996
1980
1979
1952
1928
1937
1941
1937
1924
1965
1923
1948
1943
1918
1943
1950
1944
1948
1943
1929
75

199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.

Agáta
Šarlota
Anna
Anna
Milan
Margita
Kamila
Oľga
Daniela
Jozef
Emília
Karol
Mária
Elena
Ján
Jarmila
Darina
Ján
Jozef
Mária
Rudolf

Vašinová
Vavrová
Velacková
Vlčková
Vojtáš
Vojtášová
Vrbová
Winklerová
Winklerová
Zábojník
Zahradníková
Záležák
Zalovičová
Zbyňovcová
Zelizňák
Zemková
Zupková
Žatko
Žilka
Žilková
Žovinec

1936
1923
1924
1954
1948
1927
1931
1943
1970
1931
1934
1944
1935
1946
1936
1930
1951
1935
1939
1936
1940
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Ďakujem všetkým, ktorí mi pri tvorbe kroniky pomohli. Rovnako ďakujem všetkým svojím
zdrojom informácií a fotografií, pracovníkom jednotlivých oddelení a najmä hovorkyniam
mesta sa kvalitné mediálne výstupy, ktoré mi pri práci výrazne pomáhali.
poznámka: skratka zap. (zapísané) pri dátume znamená, že udalosť sa viaže k dlhšiemu
časovému úseku, alebo je platná pre dlhšie obdobie, respektíve nie je platná pre konkrétny
dátum. Dátum za skratkou zap. neznačí dátum uskutočnenia udalosti, ale dátum zápisu do
kroniky.
Kronika mesta Dubnica nad Váhom za rok 2018 obsahuje 105 strán, slovom stopäť. Ostatné
strany obsahujú prílohy.
Dubnica nad Váhom, 1.11.2019
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Trenčiansky samosprávny kraj
Spracoval: Samuel Valuch – kronikár mesta
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