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MMEESSTTOO  NNOOVVÁÁ  DDUUBBNNIICCAA  
 

Mesto Nová Dubnica sa rozkladá na 1.127 ha na pomedzí strednej a západnej časti Slovenskej 

republiky v okrese Ilava, ktorý je súčasťou Trenčianskeho vyššieho územného celku. Tento 

kraj je z hľadiska hrubého domáceho produktu na obyvateľa tretí najbohatší na Slovensku - 

cca 92% priemeru SR a generuje 10% celkového HDP štátu.  

 

 Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

 042/44 33 526, 524 

 msu@novadubnica.sk, www.novadubnica.eu 

 

 

OBYVATEĽSTVO 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2008: 11.766 

Počet narodených detí:  102 

Počet úmrtí:    108 

Počet prisťahovaných:  165 

Počet odsťahovaných:  195  

Počet presťahovaných v obci: 211 

 
 

 
                                                             

Stručná história a priemysel 

 

História mesta, ktoré vzniklo v súvislosti s rozširovaním strojárskych závodov v neďalekej 

Dubnici nad Váhom, je krátka a datuje sa do 50. rokov minulého storočia. Poloha mesta 

leţiaceho uprostred priemyselnej oblasti tiahnucej sa pozdĺţ rieky Váh a blízko kľúčovej 

dopravnej tepny, diaľnice Bratislava – Ţilina – Košice, je pre investorov veľmi atraktívna.  

Najsilnejšie zastúpenými priemyselnými odvetviami sú dnes elektrotechnika a strojárstvo. 

ZTS Elektronika, a.s. - vyrába elektroniku pre riadiace a regulačné systémy, EVPÚ a.s. - 

projekčný ústav pre elektronické systémy so štátnou 

skúšobňou, Leoni-Slovakia - vyrába konfekčnú 

elektroniku, NES s.r.o. - výroba výkonovej 

elektroniky a zariadení pre priemyselnú automatizáciu, 

Transmetal a.s. - kovovýroba, ESEX s.r.o. - výroba 

kuchynského nábytku. V meste sú drobné 

elektrotechnické spoločnosti, napr. Eling, Kelcom, 

Neways Slovakia, RMC. Rozširujú sa tieţ revádzky 

sluţieb pre obyvateľstvo.  

Terciárna sféra 

V meste sú v súčasnosti tri základné školy ZŠ Janka Kráľa, Spojená škola sv. Jána Bosca (ZŠ 

a gymnázium) a súkromná základná škola. Deti niţšieho veku navštevujú materskú školu 

s dvomi elokovanými pracoviskami, k dispozícii je tieţ základná umelecká škola a centrum 

voľného času. 

mailto:msu@novadubnica.sk


V meste je deväť záhradkárskych osád, v ktorých obyvatelia trávia voľné chvíle. Občanom 

slúţi na oddych aj kino Panorex, mestská kniţnica, rôzne 

športové kluby a krytá plaváreň. Pre dôchodcov je zabezpečená 

komplexná lekárska starostlivosť v zdravotnom stredisku a v 

domove dôchodcov a moţnosť vzdelávania na univerzite 

strieborného veku. Mesto zabezpečuje stravovanie všetkým 

dôchodcom mesta. Veriacim občanom mesta slúţi kresťanské 

centrum, ktoré sa nachádza v mestskej štvrti Miklovky.   

 

Mesto prispieva na činnosť organizáciam,  ktoré  pôsobia a na našom území a to najmä:  

- v oblasti športu 

ŠK TJ Mladosť Nová Dubnica, Mestský športový klub (futbal), TJ Druţstevník Kolačín, 

Tenisový klub, Mestský klub stolného tenisu, Mestská únia malého futbalu, Športový klub 

Victory Stars (florbal), Hokejový klub mládeţe – pozemný hokej, Basketbalový klub Nová 

Dubnica, Dobrovoľný hasičský zbor, Slovenský zväz rybárov 

 

 - pre podporu zdravia a zdravotného postihnutia 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Slovenský červený kríţ, Klub Venuša – onkologické 

ochorenia, Zdruţenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Svojpomocný ILCO klub 

stomikov Ilava, Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska 

 

- pre cirkevnú činnosť 

Farský úrad evanjelického zboru augsburského vyznania, Farská charita, DOMKA – 

Zdruţenie saleziánskej mládeţe, Slovenský skauting 62. Zbor Strelka    

- pre oblasť kultúry 

Klub paličkovanej čipky, Miešaný spevácky zbor, Dychový orchester & maţoretky, 

Rádioklub ECHO, Miestny odbor Matice Slovenskej, Únia ţien Slovenska  

    

Ratingové hodnotenie 

 

Ratingová agentúra Moody´s Central Europe dlhodobo sleduje hospodárenie mesta 

a pravidelne vykonáva ratingovú analýzu, výsledkom ktorej je ratingové hodnotenie. 

Pravidelne v máji nás agentúra informuje o raitingovom výsledku za predchádzajúce 

sledované obdobie. Raiting mesta Nová Dubnica za sledované obdobie sa nezmenil.  

Národný rating Aa2.sk so stabilným výhľadom mesta Nová Dubnica odráţa predovšetkým 

stabilné prevádzkové výsledky mesta a tieţ dobré finančné výsledky hospodárenia.  

Ratingový výhľad zostáva stabilný, čo odráţa očakávanie Moody’s, ţe mesto udrţí dostatočné 

výsledky hospodárenia a prispôsobí svoj rozsiahly investičný plán moţnostiam rozpočtu. 

 

Základné hodnotenie bonity BCA mesta Nová 

Dubnica na úrovni 8 (na stupnici od 1 do 21, kde 1 

predstavuje najniţšie riziko) odráţa niekoľko faktorov. 

Novej Dubnici sa podarilo zvýšiť svoje kapitálové výdavky nad 20 % celkových výdavkov v 

roku 2007 a 2008 a aj investičný plán pre rok 2009 a na ďalšie obdobie je pomerne 

ambiciózny. Výška investícií však bude závislá od schopnosti mesta získať kofinancovanie z 

Európskej únie, pretoţe vlastné zdroje financovania sú obmedzené, čo ešte zhoršujú dopady 

súčasnej ekonomickej krízy. Viac informácii moţno získať na stránke mesta 

www.novadubnica.sk.  

http://www.novadubnica./


MMIILLÍÍ  NNOOVVOODDUUBBNNIIČČAANNIIAA  AA  PPRRIIAATTEELLIIAA  MMEESSTTAA,,  
 

otvárate materiál, 

ktorý bilancuje rok 

2008 v prípade 

samosprávy Mesta 

Nová Dubnica. 

Dôstojne sme ním 

nadviazali na ten 

oslavný, kedy sme si 

pripomínali 

polstoročnicu mesta a začali s tradíciou 

viacerých nových kultúrno-spoločenských 

podujatí a najmä s nevyhnutnou 

rekonštrukciou budov. Energetickú 

náročnosť budov materskej školy zníţime 

aj vďaka prostriedkom z eurofondov. Vo 

výročnej správe sa tieţ dočítate o ďalších 

úspešne podaných projektoch.  

 

Väčší pocit bezpečnosti všetkým občanom 

a návštevníkom mesta garantuje nové 

spoločné sídlo mestskej a štátnej polície 

v zrekonštruovaných priestoroch 

spoločnosti TEKOS s.r.o. Rovnako sme 

v tomto období začali vytvárať a 

modernizovať kultúrne centrá – Kultúrnu 

besedu aj na stretávanie sa spoločenských 

organizácií a Kultúrny dom v Kolačíne.  

V investičnej oblasti sme dokončili aj 

rekonštrukciu mestského rozhlasu 

a v rámci finančných moţností sme 

pokračovali vo výstavbe nových 

parkovacích plôch a stojísk pre kontajnery. 

 

Po analýze výkonov jednotlivých oddelení 

sme prikročili k procesu, ktorý vyústil 

k zavedeniu systému manaţérstva kvality 

poskytovaných sluţieb v oblasti verejnej 

správy. Pevne verím, ţe týmto postupne 

dosiahneme ţelaný cieľ: kvalitné 

poskytovanie sluţieb pre našich občanov.  

Za úspech manaţmentu mesta moţno 

povaţovať národný rating mesta Nová 

Dubnica Aa2.sk vyhodnotený agentúrou 

Moody´s so stabilným výhľadom, kde sme 

si polepšili hodnotenie bonity o jednu 

úroveň. Vyjadrujem potešenie aj nad 

zvýšenou aktivitou neziskových 

organizácii, ktoré svojou dobrovoľnou 

činnosťou vytvárajú priestor pre 

voľnočasovú náplň občanov. Dovoľte mi 

úprimne sa poďakovať všetkým, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom pričinili o to dobré 

a úspešné, čo priniesol mestu Nová 

Dubnica rok 2008.  

 

 

 Ing. Ján Šušaník 

 primátor mesta 

      

 

 

MMAARRKKEETTIINNGGOOVVÉÉ  CCIIEELLEE  
 

Nová Dubnica bola postavená ako mesto na 

dobré bývanie. Poskytuje stabilitu pre 

mladé rodiny v prostredí 

čistého, ekologického a bezpečného 

bývania a vytvára podmienky pre dôstojnú 

starobu svojich  občanov.  Aj  naďalej  bude  

atraktívnym miestom pre ţivot so širokou 

škálou voľnočasových aktivít, najmä 

v oblasti kultúry a športu. Jedným z cieľov 

mesta je aj postupné zniţovanie 

energetickej náročnosti mestských budov. 



SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVAA  MMEESSTTAA  
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici pre volebné obdobie 2006 – 2010 
 

Augustínová Mária, MUDr. 

Babuková Marta 

Bezdeda Vincent 

Holba Miroslav, JUDr. 

Hort Juraj, Ing. 

Kačíková Soňa, PaedDr. 

Kočkovská Gabriela 

Mádr Rastislav, PhDr. 

Marušinec Peter, Ing. 

Medera Marián, Ing. 

Obloţinský Štefan, MUDr. 

Perichta Peter, RNDr., PhD. 

Poláčková Kamila 

Proškovcová Mária, Ing. 

Šupák Marián, Ing. 

  

Komisie pri mestskom zastupiteľstve (počty členov) 

finančná a majetková – 5,  výstavby , územného plánovania a dopravy – 7,  ţivotného 

prostredia, ekológie a verejného poriadku – 7, kultúry – 7, športu a mládeţe – 5,  sociálna, 

zdravotná a bytová – 7, školstva – 5, stratégie rozvoja mesta – 5 a Výbor mestskej časti 

Kolačín – 9. 

 

V roku 2008 sa uskutočnilo deväť zasadnutí mestského zastupiteľstva, z toho dve 

mimoriadne. Priemerná účasť poslancov na rokovaniach dosiahla 98 % a účasť občanov na 

rokovaniach poslancov 8.  

 

Najdôleţitejšie oblasti, ktorými sa poslanci zaoberali: Príprava priemyselnej zóny Hliny – 

Nová Dubnica, schválenie spôsobu odpredaja bytov v 42 b.j. na Ul. P. Jilemnického, 

rekonštrukcia bývalej MŠ Sady Cyrila a Metoda na Kultúrnu besedu, činnosť mestskej polície 

a komisií pri MsZ. Dôleţitou oblasťou boli aj záhradkárske osady vo vlastníctve mesta. 

V neposlednom rade to boli dôleţité otázky týkajúce sa záverečného účtu mesta, 

schvaľovanie VZN. Poslanci tieţ prerokovali hospodárenie organizácií, ktorých 

zriaďovateľom je mesto a  hospodárenie spoločností s majetkovou účasťou mesta. V závere 

roka sa poslanci venovali schváleniu rozpočtu pre nasledujúce obdobie, odpredajom 

nehnuteľností a ďalším povinnostiam súvisiacim s časovým harmonogramom úloh 

zastupiteľstva schváleným na rok 2008.   

 

Rok 2008 bol aj v programe rokovania mestského zastupiteľstva rokom príprav na zavedenie 

meny euro k 1. 1. 2009. Z toho vyplýva, ţe tento rok bol náročný na prípravu a schválenie 

potrebných VZN. Na príprave pracoval počas celého roku Koordinačný výbor, ktorý sa riadil 

schváleným harmonogramom. Počas roka sa nevyskytli ţiadne problémy a mestu Nová 

Dubnica sa podarilo zabezpečiť úspešné zavedenie novej meny.  



16 všeobecne záväzných nariadení mesta schválených v roku 2008:  

 

- 1/2008 o rozsahu a bliţších podmienkach poskytovania sociálnych sluţieb a o úhrade za 

poskytované sluţby v Domove dôchodcov Nová Dubnica  
 

- 2/2008 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Nová Dubnica  
 

- 3/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania  sluţieb na trhových miestach 
 

- 4/2008 Mesta Nová Dubnica o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v  základnej škole... 
 

- 5/2008 o doplnení a zmene VZN č. 8/1994, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 

plánu mesta Nová Dubnica – Zmena č. 6/2008 
 

- 6/2008 o rozsahu a bliţších podmienkach poskytovania sociálnych sluţieb a o úhrade za 

poskytované sluţby  v Domove dôchodcov  v Novej Dubnici   
 

-  7/2008 o bliţších podmienkach organizovania  spoločného stravovania v meste Nová 

Dubnica  
 

-  8/2008 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytnutú 

opatrovateľskú sluţbu 
 

-  9/2008 o podmienkach vydávania záväzných stanovísk k investičnej činnosti v meste Nová 

Dubnica 
 

-  10/2008 o doplnení a zmene VZN č. 11/2004 – Kniţničný a výpoţičný poriadok Mestskej 

kniţnice v Novej Dubnici 
 

- 11/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

- 12/2008 o doplnení a zmene VZN č. 3/2008 – o  podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania sluţieb na trhových miestach 
 

- 13/2008 o doplnení a zmene VZN č. 8/1994, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 

plánu mesta Nová Dubnica (zmena č. 7 ÚPN) 
 

- 14/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová Dubnica    
 

- 15/2008 o niektorých  podmienkach drţania psov a vedení evidencie na území mesta Nová 

Dubnica  
 

- 16/2008 o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica     

 

Schválené dokumenty mesta Nová Dubnica:  

 

 Koncepcia sociálnych vecí mesta  

Nová Dubnica 

 

 Zásady odpredaja nehnuteľností vo 

vlastníctve mesta Nová Dubnica 

 

 Návrh Memoranda  o porozumení 

medzi Mestom Nová Dubnica  

a budúcimi investormi 

v Priemyselnej zóne Nová Dubnica 

– Hliny 

 

 Koncepcia odpadového 

hospodárstva Mesta  Nová Dubnica 

pre obdobie rokov 2008 – 2012 

 

 Memorandum vzájomnej 

spolupráci mesta Nová Dubnica so 

spoločnosťou HRIVIS dealing, 

s.r.o. Bratislav


