
Dôvodová správa 

k programovému rozpočtu na roky 2011- 2013 

 

Od roku 2009 majú mestá a obce povinnosť zostavovať popri rozpočte mesta aj 

programový rozpočet na roky 2011-2013. 

  

Výdavková časť rozpočtu Mesta  Nová Dubnica a jeho príspevkových a rozpočtových 

organizácií je rozpísaná do programov. Rozpočet na roky 2011-2013  má 9 programov, ktoré 

sú rozpísané do podprogramov a prvkov. Každý program má vyjadrený zámer. 

K rozpísanému  programu do podprogramov a prvkov sú priradené konkrétne ciele 

a merateľné ukazovatele. 

 

Programová štruktúra rozpočtu mesta Nová Dubnica na  roky 2011-2013  je v nasledovnom 

členení: 

 

Program 1 : Správa mesta 

Program 2 : Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva 

Program 3 : Mestská infraštruktúra 

Program 4 : Odpadové hospodárstvo 

Program 5 : Prostredie pre život 

Program 6 : Kultúra a šport 

Program 7 : Vzdelávanie 

Program 8 : Sociálna starostlivosť 

Program 9 : Mestský extravilán a intravilán 

 

Prehľad  zámerov programov a významných cieľov v jednotlivých programoch: 

 

 

                                                                Program č.1 

 
Zámer : Zabezpečiť ekonomicky, hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy 

              mesta tak, aby dôstojne slúžilo občanom mesta pri uspokojovaní ich potrieb. 

             Efektívne a hospodárne prevádzkovať a udržiavať  majetok mesta, ktorý slúži pre  

             činnosť mestského úradu alebo bol daný do správy mestskej príspevkovej organizácii  

             Bytový podnik Nová Dubnica. 

 

Pozornosť sústrediť  na rozšírenie poskytovaných služieb okrem Klientského centra MsÚ aj do 

miestnej časti Kolačín a poskytovať služby KC aj v priestoroch Kultúrneho domu.  

Klásť  dôraz  na zvyšovanie hodnoty majetku a to najmä technickým zhodnotením budov 

rekonštrukciami hradenými z projektov financovaných Európskou úniou. Neupotrebiteľný majetok 

odpredávať.  

Kvalitnou prípravou podkladov prispieť k skráteniu termínov refundácie výdavkov zo strany 

príslušného ministerstva s cieľom znižovať úroky a zrýchliť splátky istiny eurofondových úverov. 

 

 

Program č.2 

 
Zámer:  Zvýšiť bezpečnosť občanov. Zabezpečiť ochranu majetku  a občanov mesta      

              v prípade mimoriadnych udalostí a plnenie   úloh vyplývajúcich zo všeobecne   

              záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského   zastupiteľstva a z rozhodnutí  

              primátora. 

              Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí a  požiarnu  



              ochranu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane  pred požiarmi. 

  

 
             Prednáškovou činnosťou Mestskej polície vo väčšej miere prispievať k prevencii kriminality    

             najmä medzi  mládežou  a staršími spoluobčanmi. Zvýšiť periodicitu hliadok v teréne    

             s cieľom zamedzenia páchania priestupkovej a trestnej činnosti. 

             V prípade priaznivého vývoja kapitálových príjmov, vyčleniť finančné prostriedky na   

             inštaláciu kamerového systému na Trenčiansku ulicu. 

             Vytvárať vhodné podmienky pre zapojenie aj mládeže do 18 rokov do hasičských súťaží. 

 

 

Program č.3 

 
Zámer : Zabezpečiť starostlivosť o mestskú infraštruktúru tak, aby slúžila na prospech občanom  

             a návštevníkom mesta a mestskej časti Kolačín. 

  

 

             Udržať výdavky verejného osvetlenia na úrovni 95 € na jeden svetelný bod pri zachovaní  

             súčasnej úrovne intenzity osvetlenia a počtu stožiarov. 

             Ďalej zachovávať  úroveň slávnostného osvetlenia počas vianočných sviatkov. 

 

 

 

Program č. 4 

 

Zámer: Zabezpečiť a organizovať hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom,   

             dosiahnuť efektívnu likvidáciu odpadu v meste a zhodnocovať odpad  prostredníctvom  

             jeho separácie a recyklácie. Účelne zabezpečiť priebežný zber, vytriedenie  

             a odovzdanie zhodnotiteľom všetkých separovaných recyklovateľných zložiek  

             komunálneho odpadu a dobudovať moderný zberný dvor, ktorý bude slúžiť pre  

             potreby  triedenia a skladovania všetkých zložiek komunálneho odpadu. 

 

             Zvýšiť množstvový  objem separovaného odpadu na 1 občana, ktorý v roku 2010 zaznamenal  

             určitý pokles.  

             V prípade úspor výdavkov na iných rozpočtových kapitolách prerozdeliť výdavky na   

             budovanie stojísk pod kontajnery. 

 

 

Program č. 5 

 
Zámer: Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejnú zeleň – kosenie, hrabanie, deratizácia,  

            zber nečistôt, orez krov a drevín, nové výsadby krov a stromov, údržba kvetinových    

            záhonov v meste. Rozširovať plochu udržiavanej verejnej zelene. Udržiavať celoročne  

            čisté cesty, chodníky, námestia a ostatné verejné priestranstvá, zabezpečovať  

            dostatočnú zimnú údržbu komunikácií, udržiavať a dopĺňať hracími prvkami detské  

            ihriská tak, aby zodpovedali platným normám a poskytovali deťom a mládeži vhodný  

            priestor na hru a šport. Rozširovať počet udržiavaných športovísk, osadených  

            bezpečnostným povrchom. 

  

 

            Neustále zvyšovať počet prvkov detských ihrísk s dodržiavaním bezpečnosti prevádzky 

            a ich údržby. 

              Skvalitniť údržbu a poriadok na pohrebiskách, zabezpečiť dostatočné osvetlenie areálu,  

              Zlepšiť úroveń poskytovaných služieb prehodnotením správy cintorínov bez zvyšovania 



              výdavkov. 

 

 

Program č.6 

 
Zámer: Poskytnúť  široké spektrum  možností  kultúrneho  a športového  vyžitia  pre   všetkých  

              Obyvateľov  Novej Dubnice a  potenciálnych návštevníkov mesta.  Zabezpečiť dostatok  

              informácií o živote v Novej Dubnici prostredníctvom mestských novín a mestského rozhlasu.  

 

              Zabezpečiť  prevádzku krytej plavárne s čo najväčším počtom mesiacov v roku. 

              Vydávanie mestských novín /Novodubnické zvesti/ zabezpečiť jeden krát mesačne  

              a  poskytovať ich bezplatne. 

 

 

Program č. 7 

 

 
Zámer: Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení na  území mesta Nová Dubnica. 

 

             Zabezpečovať dostatok finančných prostriedkov na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho 

             procesu na obecných školách a školských zariadeniach s cieľom úspor prevádzkových  

             nákladov v zrekonštruovaných objektoch. Skvalitnenie procesu zabezpečovať aj účasťou na    

             projektoch cezhraničnej spolupráce financovaných z prostriedkov Európskej únie. 

             Zabezpečovať kvalitné a racionálne stravovanie formou hlavných a doplnkových jedál. 

 

 

 

 

Program č. 8 

 
Zámer: Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života sociálne slabých, nezamestnaných,    

             zdravotne postihnutých občanov a seniorov v domove dôchodcov, poskytovanie  

             opatrovateľskej služby a vecnej a finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc  

             odkázaní. 

 

              Zriaďovať každoročne nocľaháreň pre občanov mesta bez domova. 

              Finančne podporovať najmä rodiny s deťmi a rodiny nachádzajúce sa v hmotnej núdzi. 

 

 

 

                                                                       Program č. 9 

 

 

Zámer:   Hlavným zámerom je zabezpečiť rozvoj mesta – podpora podnikania a bývania 

 

               Spracovať územný plán zóny na pozemky vyčlenené na bytovú výstavbu. 

               Neupotrebiteľný majetok mesta odpredať v zmysle zákona o majetku obcí. 

 

 

 

Vypracoval : Ing. Zoltán Stopiak -vedúci ekonomického úseku 

Nová Dubnica : 18.11.2010 

 

 



 

 

 

 

 


