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Komentár kKomentár kKomentár kKomentár k    plneniu a čerpaniu rozpočtových položiekplneniu a čerpaniu rozpočtových položiekplneniu a čerpaniu rozpočtových položiekplneniu a čerpaniu rozpočtových položiek    
 

Príjmová časťPríjmová časťPríjmová časťPríjmová časť    
 

Bežné príjmy Bežné príjmy Bežné príjmy Bežné príjmy ––––    4444    730730730730    694,06694,06694,06694,06    €€€€    ––––    101,81101,81101,81101,81    %%%%    
                /vrátane ostatných subjektov / 
Bežné príjmy / vrátane všetkých právnych subjektov/  boli rozpočtované vo výške  4 473 547 € - upravený 
rozpočet 4 646 610 € -  naplnené boli vo výške 4 730 694,06 €, čo je plnenie na 101,81 %. 
 
Súčasťou bežných príjmov sú : 

a) daňové príjmy 
b) nedaňové príjmy  
c) granty a transfery. 
 

a)100 daňové príjmy –  sch.r. 3 063 488 € - up.r.3 113 008 € - plnenie  3 119 802,88 €/100,2%/ 

 

111003 výnos dane pre samosprávu  sch.r.  2 504 088€       up.r.  2 551 429 €           2 552 757,93 € 
 

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej  samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane    z príjmov fyzických osôb je príjmom  
rozpočtu obce. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle Nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z.z. nasledovne: 

a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru  
predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce, 

b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru  
predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do 
veľkostnej kategórie 

c) 40%  podľa počtu žiakov /detí/ základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl 
a školských zariadení 

d) 5% podľa počtu obyvateľov obce , ktorí dovŕšili vek 62 rokov, s trvalým pobytom na území obce 
k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka . 

Výnos dane z príjmu FO /ďalej len DPFO/ pre obec podľa štatistických údajov na stránke MF SR pre rok 
2012 bol vo výške 2 679 285 €. Na základe skúseností z posledných rokov, kedy avizovaná výška podielu 
pre mesto nebola dosiahnutá, čo spôsobilo na konci roka v rozpočte nemalé problémy, mesto pristúpilo 
k rozpočtovaniu tejto položky pre rok 2012 veľmi opatrne . Výnos z PDFO v schválenom rozpočte bol 
rozpočtovaný vo výške 2 504 088 €. Počas roka boli vykonané na tejto položke 4 zmeny  rozpočtu, 
z dôvodu priaznivejšieho vývoja výberu podielovej dane pre mesto. Skutočná výška výnosu z PDFO 
poukázaná mestu k 31.12.2012 bola na úrovni 2 552 757,93 €, čo je aj tak výpadok oproti spomínanému 
štatistickému údaju vo výške 126 527 €. 
 

     Tabuľka - prehľad prerozdelenia výnosu PDFO medzi mesto, právne subjekty a neštátne školské zariadenia,  
      ktorých zriaďovateľom je mesto. 

Daň z príjmov fyzických osôb z toho : 
v € %-ny podiel 

2 552 757,93 100,00% 
mestomestomestomesto    1 400 088,591 400 088,591 400 088,591 400 088,59    54,85%54,85%54,85%54,85%    

Zariadenie pre seniorovZariadenie pre seniorovZariadenie pre seniorovZariadenie pre seniorov    500,00500,00500,00500,00    0,02%0,02%0,02%0,02%    

SSZ aNSZ spolu: 1 152 169,34 45,13% 

SSZ z toho:SSZ z toho:SSZ z toho:SSZ z toho:    992 549,34992 549,34992 549,34992 549,34    38,88%38,88%38,88%38,88%    

Základná škola J. Kráľa 79 780,00 3,13% 
Základná umelecká škola 264 810,34 10,37% 
Centrum voľného času 101 615,00 3,98% 
Materská škola P. Jilemnického a elokované pracoviská 546 344,00 21,40% 
NSS z toho:NSS z toho:NSS z toho:NSS z toho:    159 620,00159 620,00159 620,00159 620,00    6,25%6,25%6,25%6,25%    

Občianske združenie EDEN 67 437,00 2,64% 
Spojená škola sv. J. Bosca 57 848,00 2,27% 

Špeciálna pedagogicko-psychologická poradňa 34 335,00 1,35% 
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- 1.11.2004 nadobudol účinnosť zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom       poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zavedenie miestnych daní do       daňového systému v SR 
bolo výsledkom daňovej reformy a fiškálnej decentralizácie. Týmto zákonom sa zaviedli nové fakultatívne  
dane, ktoré môže ukladať obec, pričom je zachovaná právomoc na určovanie sadzieb miestnych daní, 
obmedzujú sa iba podmienky   ich určovania. 
Na základe VZN č.12/2011 o miestnych daniach na území Mesta Nová Dubnica vyberajú tieto miestne 
dane:  
a) daň z nehnuteľností,  
b) daň za psa,  
c) daň za užívanie verejného priestranstva,  
d) daň za ubytovanie,  
e) daň za predajné automaty,  
f) daň za nevýherné hracie prístroje . 
 

a)Daň z nehnuteľností zahŕňa  
1) daň z pozemkov  

121001 daň z  pozemkov     sch.r.  24 000 €  up.r.  24 000 €    27 534,45 € 
 
2) daň zo stavieb  

121002 daň zo stavieb      sch.r.  143 000 €  up.r.  143 000 € 135 671,17 € 
 
3) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome  

121003 daň z bytov a nebyt. priestorov   sch.r.  43 000 €  up.r.  43 000 €    52 885,80 € 
 
1)Daň z pozemkov  
Hodnota ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov a trvalých trávnatých porastov je v zmysle zákona 
nasledovná :  
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady  

Nová Dubnica    0,5321 €/m2  
Malý Kolačín     0,1467 €/m2  
Veľký Kolačín   0,3488 €/m2  

a) trvalé trávnaté porasty (ďalej TTP )  
Nová Dubnica    0,0969 €/m2 TTP  
Malý Kolačín      0,0245 €/m2 TTP  
Veľký Kolačín    0,0265 €/m2 TTP  

c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy pre m. č. Kolačín 0,13 €/m2    
d) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 2,65 €/m2  
e) stavebné pozemky 26,55 €/m2.  
Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre územie mesta Nová Dubnica a m. č. Kolačín 
vo výške :  
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,50 %  
b) trvalé trávnaté porasty 1,00 %  
c) záhrady 0,75 %  
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,80 %  
e) zastavané plochy a nádvoria 0,75 % 
f) stavebné pozemky 0,75 %  
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,75 % 
 
2)Daň zo stavieb  
Správca dane pre všetky stavby na území mesta Nová Dubnica a m. č. Kolačín, ktoré sú predmetom dane 
zo stavieb, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb vo výške :  
a) 0,15 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,  

b) 0,15 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,  

c) 0,35 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,  

d) 0,50 €/m2 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo 
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,  
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e) 1,75 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,  

f) 2,20 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,  

g) 0,50 €/m2 za ostatné stavby.  
Pri viacpodlažných stavbách v písm. a), c), e) f), g ) správca dane určuje príplatok za podlažie 0,05 € za 
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.  

 
3)Daň z bytov  
Správca dane na území mesta Nová Dubnica a m. č. Kolačín určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý 
aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:  
a) 0,15 €/m2 za byty  
b) 2,20 €/m2 za nebytové priestory v bytovom dome, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú 
činnosť  
c) 0,35 €/m2 za nebytové priestory v bytovom dome, ktoré neslúžia na podnikanie  
a inú zárobkovú činnosť.  

Plnenie bolo vyššie oproti rozpočtu o 6 tis. €, výraznou mierou k tomu prispela vyššia efektívnosť výberu daní  
nielen dane z nehnuteľností, ale aj  za psa a taktiež aj poplatkov za komunálny odpad. Občania boli pri platení 
dane za dané obdobie, v prípade pohľadávok z predchádzajúcich rokov voči mestu, na ne upozorňovaní 
a vyzývaní k úhrade.  
Po uplynutí dátumu poslednej splátky v prípade TKO 30.11.a v prípade dane z nehnuteľnosti do 30.09.bol 
vyhotovený zoznam dlžníkov, na základe ktorého boli vypracované výzvy na zaplatenie, ktoré boli našou 
doručovateľkou doručené dlžníkom do vlastných rúk . Splatnosť bola 15. dní od doručenia, v prípade 
nezaplatenia bol neplatič hneď postúpený na exekúciu. Priaznivý vplyv na vymáhanie mal aj  výber exekútora . 
Pohľadávka, ktorá sa vytvorila za rok 2012 je 5,1 tis. €  a pohľadávka na tejto položke za obdobie 2004 – 2012 

je 18,2 tis. €, všetky sú v riešení mestskej právničky. 

 
b) daň za psa 
133001 daň za psa      sch.r.  8 000 € up.r.  10 085 €  10 374,83 € 
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. 
Uhradená daň za psa bola 10,3 tis. € (103 %), čo je oproti rozpočtu viac o 2,3 tis. €. Pohľadávka za daný rok je 
60 € a celkom za obdobie 2006 – 2012 je to 86 €. 

 
Sadzba dane za jedného psa :  
- 30,00 € ročne pre vlastníka, bývajúceho v obytnom dome v Novej Dubnici,  
- 15,00 € ročne pre vlastníka, bývajúceho v rodinnom dome v Novej Dubnici,  
- 15,00 € ročne pre vlastníka, ktorý má umiestneného psa v chovateľskej osade, v Novej Dubnici  
- 15,00 € ročne pre vlastníka, ktorý má umiestneného psa vo firme v Novej Dubnici,  
- 13,50 € ročne pre vlastníka, bývajúceho v rodinnom dome v m. č. Kolačín, alebo umiestneného  
vo firme v Kolačíne  
- 3,50 € ročne pre vlastníka, ktorý je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím v Novej  
Dubnici, aj v m.č. Kolačín  

 
c) daň za užívanie verejného priestranstva  
133012 za užívanie verejného priestranstva    sch.r.  15 000 € up.r.  15 000 €    9 295,52 € 
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva – užívanie 
kratšie ako 1 rok. Užívanie 1 rok a viac mesto rieši prenájmom v  zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Nová Dubnica. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie  umiestnenie zariadenia slúžiaceho na  
poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, skládky, obsadenie časti 
verejného priestranstva osobou /osobami/ za účelom vyberania peňažných alebo  iných príspevkov od 
okoloidúcich osôb, predaja žrebov, lotérií, tomboly a iných podobných hier,  ambulantný predaj / pri Krytej 
plavárni, ul. P. Jilemnického , pri Zariadení pre seniorov, ul. Trenčianska,  pri autobusovej zastávke, ul. 
Družstevná/. Pohľadávka roku 2012 je 2,9  tis. €  a celkom za obdobie 2008 – 2012 to je  3,7 tis. €. 

 
d) daň za ubytovanie 
133006 daň za ubytovanie      sch.r.  750 € up.r.  844 €          1 424 € 
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Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, 
ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. Sadzba dane je 0,50 € za osobu a prenocovanie. Výber dane sa 
týka troch zariadení Hotel Dynamic, Hotel Alfa a turistická ubytovňa Viktória. Výška príjmu bola  za rok 2012  - 
1,4 tis. €, čo je 169 %-né plnenie. Pohľadávka za rok 2012 je 561 € a za obdobie 2009 – 2012 je to 1,2 tis. €. 

 

e) daň za predajné automaty 
133004   za predajné automaty    sch.r.  50 € up.r.  50 €            73,11 € 
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené 
v priestoroch prístupných verejnosti.  
Základom dane je počet predajných automatov, sadzba dane je 30,00 € za jeden predajný automat a 
kalendárny rok. Príjem bo vo výške 73 € /146 %/ , čo je o 23 € viac ako sa rozpočtovalo. Mesto neeviduje 

pohľadávku. 

 
f) daň za nevýherné hracie prístroje  
133003 za nevýherné hracie automaty    sch.r.  600 € up.r.  600 €               430 € 
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 . Sadzba dane je:  
- a/ elektronické prístroje na počítačové hry  - 160,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny 

rok,  
- b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry 110,00 € za jeden 

nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
V roku 2012 bol príjem vo výške 430 €, čo je menej ako bol rozpočet o 170 €. Mesto eviduje pohľadávku za 

rok 2012 vo výške 110 € a za rok 2009 vo výške 100 €. 

 
133013 za komunálne odpady  a drobné st. odpady   sch.r.  325 tis. € up.r.  325 tis.  €       329 356,07 € 
Mesto Nová Dubnica podľa §6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o miestnom 
poplatku), má schválené VZN mesta Nová Dubnica č. 9/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje poplatok za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady . Mesto vyberá poplatok za nakladanie s komunálnymi odpadmi okrem elektroodpadov 
a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré 
vznikajú na území mesta. Správu poplatku vykonáva mesto a poplatok je príjmom rozpočtu mesta. Príjmy mesta 
z poplatku sa použijú na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnym odpadom. Pri vyberaní 
poplatkov je rovnaký postup ako je opísaný pri dani z nehnuteľnosti. Príjem bol rozpočtovaný vo výške          
325 tis. €, skutočnosť bola vo výške  329 tis. € /101 %/. Pohľadávka , ktorá vznikla v roku 2012 je vo výške 

23,9 tis.  , za obdobie 2005 – 2012 je to suma 38,7 tis. €. 

 
Sadzby poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpady 

Fyzická osoba – Prihlásená v meste na trvalý 
alebo prechodný pobyt  

0,0767 eur/deň  

Fyzická osoba - Oprávnená užívať alebo 
užívajúca nehnuteľnosť na iný účel ako 
podnikanie  

0,03 eur/deň  

Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať 
alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na 
podnikanie  

0,03 eur/deň  

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo 
užíva nehnuteľnosť na účel podnikania  

0,0657 eur/deň  

Množstvový zber – sadzba v eur za 1 liter 
odpadu  

0,07 €/liter odpadu  

Sadzba za drobný stavebný odpad pri 
prekročení limitu 1 m3 na osobu  

0,07 €/kg odpadu  

 
b) 200 nedaňové príjmy – sch.r. 608 379 € - up.r.704 025 € - plnenie  782 816,26 €/111,2%/ 

 

Okrem daňových príjmov získava mesto prostriedky aj z nedaňových príjmov, sú to: 
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212002 z prenajatých  pozemkov  sch.r.  5 000 € up.r.  5 000 €       13 677,25 € 
Plnenie je na 274 %, súčasťou príjmu sú aj príjmy z prenájmu pozemkov na trhy, ktoré boli rozpočtované 
v položke prenájom pozemku. Mesto neeviduje pohľadávku. 

 
212003 z prenajatých budov     sch.r.  149 416 € up.r.  146 652 €     167 741,11 € 
Z toho:    z  bytov 45,2 tis. € (109 %)  a z nebytových priestorov (kino, KOZ Kolačín, MsT, MsZS,  súkromná 
škola, budova Tekos-u, MŠK, tribúny MŠK, hrobové miesta, Dom   smútku)  122,5 tis. € (110  %). V rozpočte sa 
uvažovalo s odpredajom väčšieho počtu bytov, čím by sa znížil prenájom, ale nedošlo k odpredaju všetkých 
plánovaných bytov, čo navýšilo príjem z prenájmu. Mesto má v súčasnosti k dispozícii 21 bytov.Pri nebytových 
priestoroch došlo k percentuálne vyššiemu obsadeniu voľných budov. Pohľadávka , ktorá vznikla v roku 2012 

je vo výške 4,7 tis. na bytoch a 3,3 tis. € na nebytových  priestoroch , za obdobie 2005 – 2012 je to suma cca 

112  tis. €. 

 
212004 z prenajatých strojov a zariadení  sch.r.  4 000 € up.r.  4 000 €         3 858,83 € 
Príjem je z prenájmu zariadenia a vybavenia, ktoré je na MsZS a je majetkom mesta, plnenie je 96 %.Všetky 
príjmy sú uhrádzané na základe uzavretých nájomných zmlúv.  
 
221004 ostatné poplatky   sch.r.  10 000 €  up.r.  10 000 €      18 294,59 € 
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, žiadosť o povolenie stavby 
a o dodatočné povolenie stavby, žiadosť o zmenu užívateľa a ďalšie.  
 
221005 licencie     sch.r.  33 000 €  up.r.  33 000 €           32 000 €  
Príjmy z licencií zahŕňajú poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier 
prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo 
prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry. Právnická osoba, ktorá uvedené 
prístroje umiestni a prevádzkuje v zmysle zákona  č. 171/2005 Z. z. o  hazardných hrách je povinná platiť 
poplatok. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške  1 500 € za každý výherný hrací prístroj za 
obdobie jedného roka a za videohru 800 €.V meste bolo v roku 2012 umiestnených 25 videohier a 8 výherných 
automatov /PROGRAM s.r.o., MGS GAME s.r.o., SYNOT TIP s.r.o., SLOV-MATIC s.r.o., CBG s.r.o./. 
 
222003 pokuty a penále   sch.r. 2 800 €  up.r. 2 922 €        6 766,37 € 
Súčasťou príjmu sú blokové pokuty za priestupky udelené MsPO, ktoré boli vo výške 5 181 €. Príjmy z úhrad 
pokút predpísaných odborom všeobecnej vnútornej správy OÚ Trenčín v priestupkovom konaní, sankčné úroky 
z dane z nehnuteľnosti a trovy konania boli vo výške 1 585 €. Pokuty sa nedajú presne rozpočtovať a skutočnosť 
bola vyššia ako plán. 
 
223001 z predaja výrobkov a služieb  sch.r. 301 064 €  up.r. 369 848 €       397 463,7 € 
Z toho:     
vlastné príjmy ZpS  218 546 € , vstupné kino 982 € - počas roka bolo 5 premietaní,  príjem za opatrovateľskú 
službu   14 tis. € - príjem bol vyšší oproti rozpočtu o 5 tis. € nakoľko k 1.6.2012  došlo k zmene zákona  a teda aj 
k zmene VZN č. 2/2012, ktorým boli upravené sadzby, zo sadzby na úkony sa prešlo na sadzby za hodinu vo 
výške 1,60 € /hod, k 01.11.2012 bolo schválené VNZ č. 5/2012, ktorým sa sadzba zmenila na 
1,30/hod,výpožičná služba v knižnici 1,8 tis. € - poplatky sú vyberané v zmysle platného cenníka,   mestský  ples 
7,9 tis. €, za napojenie na pult CO 738 €, príjem z inzercie 1,2 tis. €,  z kult. činnosti   5,1 tis. € - v kine 
koncertovala L. Bílá a Pavel Malásek, La Gioia, L. Lužinská & B. Cellár Quintessence , príjem za  separovaný  
zber 29,7 tis. € - ide o vyseparované druhotné suroviny ako papier, plast, sklo, elektro-odpad, batérie  a kovy, za 
znalecké posudky          2,3 tis. €, poplatky z omeškania 1,4 tis. €, vyúčtovanie  bytov a NP 15,2 tis. €, za služby 
za byty      28,9 tis. € , nebytové  priestory  15,1  tis. € a MsZS  27 tis. €, príjem za služby od záhradkárov 840  €,  
príjem za  služby v budove  Tekosu 6,8 tis €,  príjem z recyklačného fondu 18,4 tis. € - je to nárokovateľný 
príspevok pre obec za separovanie odpadu,  za tribúny a šatne 684 € , poplatky z omeškania   680 tis. €, príjem 
za kolky 1tis. €, refundácia výdavkov na energie na Dome smútku    1,2 tis.€. Celkom došlo k vyššiemu príjmu 
oproti rozpočtu o 28 tis. €. Dôvodom je vyšší príjem z opatrovateľskej služby, zo separovaného zberu a  vyšší 
príjem za služby z bytov a nebytových priestorov, nakoľko nedošlo k odpredaju všetkých bytov, ktoré boli 
rozpočtované. 
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223002 vlastné príjmy MŠ a školsk.zariadení  sch.r. 69 800 € up.r. 79 723 €          79 428 € 
Ide o vlastné príjmy jednotlivých právnych subjektov – ZS J. Kráľa – športová hala, školský klub detí a školská 
jedáleň, ZUŠ, CVČ a materská škola. 
 
229005  za znečisťovanie ovzdušia   sch.r. 1 000 € up.r. 1 170 €             1 170 € 
Paušálny poplatok je za znečisťovanie ovzdušia na základe §2 ods. 2 zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia . 
 
242  z vkladov      sch.r. 300 € up.r. 530 €           565,09 € 
Mesto malo v roku 2012, 10 aktívne otvorených účtov, z toho 7 vo VUB Banka Slovensko a.s. a 3 v Prima 
Banka Slovensko a.s. 
 
292006 z náhrad poistného plnenia   sch.r. 0 €  up.r. 55 €                           55,62 € 
Išlo o poistnú udalosť, kedy došlo k poškodeniu majetku mesta – dopravnej značky. Škoda bola uhradená 
prostredníctvom ALLIANZ – SP a.s. Škoda nebola rozpočtovaná. 
 
292008  z odvodov z hazardných hier   sch.r. 1 200 € up.r.1 200 €       1 703,38 € 
Odvod z výťažku stávkovej kancelárie platí právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzkovania 
v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení. Sadzba odvodu je vo výške 5 % 
z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. V meste evidujeme 4 stávkové 
kancelárie – NIKE s.r.o., JUNIOR GAME sp.s.r.o., Tipsport SK, FORTUNA SK a.s. 
 
292019  z refundácie     sch.r. 30 799 € up.r.46 828 €     60 091,50 € 
Finančné prostriedky sú zasielané z UPSVaR Trenčín na financovanie projektov na podporu zamestnávania 
občanov so zdravotným postihnutím. Mesto má zriadené 3 chránené pracoviská. Chránenú dielňu  /CHD/ na 
mestskej polícii s počtom zamestnancov 4, CHD na zbernom dvore s počtom 16 ľudí a 2 zamestnanci na 
chránenej dielni MsWC. Jedným z dôvodov vyššieho plnenia je navýšenie tarifných platov od 1.1.2012 pre 
všetkých zamestnancov CHD na základe zvýšenia minimálnej mzdy . Ďalším dôvodom bolo zriadenie CHD na 
MsWC, ktorá bola pôvodne rozpočtovaná na BP m.p.o. a zmenou rozpočtu sa dostala do rozpočtu mesta /CHD 
môže byť zriadená iba mestom/. 
 
 
b) 300 granty a transfery – sch.r. 801 680 € - up.r.812 856 € - plnenie  811 353,92 € /99,8%/ 

         
Granty a transfery zo štátneho rozpočtu, z toho: 
312001 dotácia ZpS     sch.r. 296 720 € up.r.247 726 €     247 725,67 € 
ZpS bolo financované v roku 2012 z dvoch zdrojov. Z MF SR bola poskytnutá suma 172 800 € na obdobie 2 
mesiacov. Finančné prostriedky na obdobie 3-12/2012 boli poskytnuté  prvýkrát formou zmluvy podpísanou 
medzi mestom a MPSVaR vo výške 172 800 €. Finančné prostriedky boli určené na financovanie sociálnej 
služby v zariadení sociálnych služieb a podliehali zúčtovaniu so ŠR. Z dôvodu neobsadenosti všetkých miest 
došlo k vratke vo výške 853,33 €. 
 
312001 prenesený výkon - školy  sch.r. 448 818 € up.r.489 056 €      484 857,76 € 
Súčasťou príjmov sú aj finančné prostriedky z KŠÚ, ktoré boli mestu zasielané na základe zákona č.597/2003 Z. 
z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Sú určené na prenesené kompetencie pre 
školy, ide o nenormatívne príspevky na asistentov 8 856 €, vzdelávacie poukazy 9 546,8 €, odchodné 706 € 
a príspevok na žiakov so SZP 1 133 €. Normatívne príspevky boli vo výške 456 871 €. Refundácia projektu 
vzdelávania tvorila sumu 5 112,22 €. Príspevok na hmotnú núdzu pre deti poskytovaný ÚPSVaR bol vo výške 

3 659,36 €. Suma 12 323 € je príspevok na  financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím 
procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 
 
312001 prenesený výkon - mesto  sch.r. 25 530 € up.r.26 730 €        29 967,76 € 
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sú určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na 
úseku matriky  9 757,5 €, evidencie obyvateľstva 3 857,37 €, vyvlastňovacieho konania, životného prostredia 
1 263,70 €,  cestnej dopravy 618,42 €,  stavebného poriadku 10 870,77 € a sociálnych služieb 2 400 €. Výška 
dotácie je závislá od počtu obyvateľov. /dotácie sú podrobne     rozpísané na str.33/. 
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Ďalším príjmom boli prostriedky na nákup knižničného fondu z MK SR na podporu realizácie projektu „Knihy 
pre všetkých“, vo výške 1 200 €. Na financovanie volieb do NR SR mesto dostalo 9 108,87 €. Zo strany ŠR 
a EU ako poskytovateľa finančných prostriedkov na projekty došlo k refundácii výdavkov na projekt:  

• „Regenerácia centrálnej zóny – Mierové námestie Nová Dubnica.“ -  18 151,34 €  -  refundácia  
výdavkov  - externý manažment 

• „Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti . ZUŠ Nová Dubnica“ – 8 192,90 € - refundácia 
výdavkov – externý manažment a verejné obstarávanie. 

• „Together Better – peer learning REGIO Miedzna & Nova Dubnica - finančné prostriedky na projekt 
COMENIU REGIO  - ide o program celoživotného vzdelávania, cieľom je výmena skúseností medzi 
našim a poľským regiónom– 16 721 €. 

 
 
Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy ––––    1111    120120120120    884,71884,71884,71884,71    € € € € ----    ( ( ( ( 98,998,998,998,9    % )% )% )% )    

/vrátane ostatných subjektov / 
 

Kapitálové  príjmy / vrátane všetkých právnych subjektov/  boli rozpočtované vo výške  3 240 369 € -  upravený 
rozpočet  1 132 347 € -  naplnené boli vo výške 1 120 884,71 €, čo je plnenie na 98,9 %. 

 
200 nedaňové príjmy –  sch.r. 2 384 790 € - up.r.364 344 € - plnenie  352 879,89  €/96,8 %/ 

 

231 z predaja budov    sch.r. 0 €  up.r. 40 795 €                        40 794,77 € 
Predaj nebytového priestoru  súkromnej  osobe / uznesenie č. 19/ , odpredaj NP spoločnosti K3 Invest s.r.o./uzn. 
č.35/, jeden nebytový priestor bol odpredaný MsZ ešte v roku 2011, ale uhradený bol v roku 2012. 
 
231 z predaja bytov    sch.r. 0 €  up.r. 69 509 €                         70 451,53 € 
Príjem pozostáva z odpredaja mestských bytov, ktoré boli predané formou dražby /išlo o 5 bytov – 63,8 tis. €/a 
zo splátok poskytnutých zliav pri odkupovaní bytov pri nedodržaní podmienok predaja. 
 
231 z predaja bytov 42 bj   sch.r. 0 €  up.r. 104 400 €            85 566,50 € 
MsZ bol schválený odpredaj 6 bytov, z toho 1 byt bol uhradený jednorazovo a ďalších 5 je uhrádzaných 
v splátkach. K celkovému odkúpeniu dôjde až v roku 2014, kedy budú uhradené posledné splátky. Skutočnosť je 
nižšia oproti rozpočtu o cca 19 tis. €, nakoľko v roku 2012 bol rozpočtovaný predaj 3 bytov a odkúpený v plnej 
výške bol len jeden, zostávajúce dva boli uhradené v 1/2013. 
 
233001 z predaja pozemkov   sch.r. 0 €  up.r. 68 469 €          75 059,09 € 
Pozemky boli odpredávané na základe uznesení schválených MsZ. Išlo o pozemky na IBV Miklovky / išlo o  28 
pozemkov – uzn.č. 11 ,15 pozemkov – uzn. č. 33, 4 pozemky – uzn. č.67/, ktoré boli odpredané súkromným 
osobám, odpredala sa záhradkárom Záhradkárska osada č. 2 /uzn č.12/ , č.3 /uzn.č.94/, č.5 /uzn.č.95/, odpredané 
boli aj pozemky pri rodinných domoch užívateľom, ktorí ich užívali neoprávnene. 
 
233001 z predaja pozemkov pod 42bj  sch.r. 0 €  up.r. 811 €                          668 € 
Pri predaji bytu sa odpredáva aj alikvótna časť pozemku k bytu. 
 
233001 z predaja pozemkov pod KBV sch.r. 120 000 € up.r. 80 360 €                   80 340 € 
Ide o kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi mestom a spol. KRAPS, s.r.o. na kúpu pozemku  parc.KN-C č.410/66 
a 67 o výmere 1 545 m2 za cenu 52,00 €/m2 – uzn.č.108. 
 
233001 z predaja pozemkov PZ Hliny  sch.r. 1 005 000 € up.r. 0,00 €                             0 € 
Pôvodný zámer mesta odpredávať pozemky vo vlastníctve mesta v zóne Dlhé diely a v Priemyselnom parku 
Hliny bol zrušený a teda zmenou rozpočtu bol príjem upravený na nulu. Pozemky boli prevedené na obchodnú 
spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. / spoločnosť je so 100%-nou účasťou mesta/, ktorá pre mesto vykonáva 
niektoré činnosti súvisiace s rozvojom mesta, a táto spoločnosť mestu zabezpečí predaj týchto pozemkov 
v ďalšom roku. Výdavky, ktoré boli naviazané na túto príjmovú položku, budú tiež zabezpečené spomínanou 
spoločnosťou. 
 
300 granty a transfery – sch.r. 855 579 € - up.r.768 003 € - plnenie  768 004,82  €/100 %/ 

 

322001 pre ZŠ J. Kráľa     sch.r. 0 €  up.r. 57 611 €                          57 610,23 € 
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Finančné prostriedky boli refundáciou výdavkov na projekt cezhraničnej spolupráce pre ZS J. Kráľa. Prostriedky 
boli rozpočtované až na základe prijatých prostriedkov. Prostriedky boli zaslané z účtu mesta na účet školy. 
 
322001 dotácia na plaváreň     sch.r. 0 €  up.r. 10 000 €                    10 000 € 
Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR mesto dostalo dotáciu vo 
výške 10 000,- € na kapitálové výdavky na zateplenie a výmenu okien na objekte Športová hala a krytá plaváreň. 
Príjem sa rozpočtoval až na základe podpísanej zmluvy. 
 
322001 projekt ZUŠ     sch.r. 604 504 €  up.r. 463 427 €                     463 428,68 € 
Mestu boli na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Rekonštrukcia 
a zníženie energetickej náročnosti – ZUŠ Nová Dubnica“ poskytnuté na účet finančné prostriedky z EU a SR. Na 
predfinancovanie mesto obdržalo sumu 228 942,81 € a refundovaná bola  čiastka  234 485,87 €  . Projekt bol 
v roku 2012 ukončený. V roku 2013 sa očakáva posledná refundácia výdavkov na základe vypracovanej žiadosti 
o platbu, v rovnakej výške dôjde aj k splátke istiny úveru  čerpaného na rekonštrukciu. Pôvodne rozpočtované 
prostriedky boli vyššie ako bola skutočnosti, nakoľko sa rátalo s väčším predfinancovaním zo strany 
poskytovateľa. 
 
322001 projekt Mierové námestie  sch.r. 0 €  up.r. 236 965 €                236 965,91 € 
Projekt „Regenerácia verejných priestranstiev mesta Nová Dubnica – Mierové námestie“ bol ukončený ešte 
v roku 2011. V roku 2012 boli refundované výdavky na základe záverečnej žiadosti o platbu. V tejto výške došlo 
k splateniu istiny úveru, ktorý bol na túto rekonštrukciu čerpaný.  Prostriedky boli rozpočtované až na základe 
prijatých prostriedkov. 

                      
 

Finančné operácie Finančné operácie Finančné operácie Finančné operácie ----    aktíva aktíva aktíva aktíva ––––    1111    038038038038    281,02281,02281,02281,02    €€€€    ––––    96,696,696,696,6    %%%%    
/vrátane ostatných subjektov / 

Finančné aktíva / vrátane všetkých právnych subjektov/  boli rozpočtované vo výške  378 651 € - upravený 
rozpočet 1 075 343 € -  naplnené boli vo výške 1 038 281,02 €, čo je plnenie na 96,6 %. 

 
200 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami    –         
sch.r. 0 € - up.r.289 703 € - plnenie  289 702,80  €/100 %/ 
 

453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov    sch.r. 0 €  up.r. 35 787 €                35 787,81 € 
Ide o nevyčerpané  účelovo určené finančné prostriedky z roku 2011 na prevádzkové náklady a na plaváreň pre 
/prenesené kompetencie  z predchádzajúceho roka/ - ZS J. Kráľa – 35 787 ,81 €. Do rozpočtu bol príjem  
rozpočtovaný zmenou rozpočtu po schválení záverečného účtu za rok 2011. 
 
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov    sch.r. 0 €  up.r. 8 277 €                    8 276,20 € 
Ide o nevyčerpané  účelovo určené finančné prostriedky z roku 2011 , išlo o dotáciu na projekt v oblasti 
prevencie kriminality, tieto prostriedky boli vrátené ako nedočerpané, nakoľko bola vysúťažená nižšia cena ako 
sa v projekte predpokladala – 8 276,20 € .Do rozpočtu bol príjem  rozpočtovaný zmenou rozpočtu po schválení 
záverečného účtu za rok 2011. 
 
454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu   sch.r. 0 €  up.r. 39 704 €               39 703,87 € 
Zapracovanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta a ich použitie bolo predmetom I. zmeny rozpočtu. 
MsZ schválilo použitie RF na bežné výdavky, ktoré boli posúdené ako  havarijný stav. Použitie bolo predmetom  
ďalších zmien rozpočtu, nakoľko počas roka sa vyskytli havarijné situácie , ktoré bolo potrebné okamžite riešiť. 
Zo schváleného použitia fondu sa nedočerpalo 512,45 €, táto suma bola vrátená späť na účet fondu. Podrobný 
popis čerpania rezervného fondu je v komentári k zmene rozpočtu a pri rozpise čerpania a tvorby fondov. 
 
Skutočné čerpanie RF za obdobie 01.01.2012 - 31.12.2012 39 191,42 € 

padajúci plot v areáli  MŠ Komenského 7 089,96 
prepadnutá cesta v areáli  MŠ Komenského 5 469,00 
oprava krízového bytu 3 474,00 
výmena sedadiel v kine Panorex 1 250,00 
výmena sklenených tabúľ na krytej plavárni 19 998,46 
oprava izolácie tečúcej strechy - prenajatá budova obč.združeniu EDEN 1 910,00 



Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2012 

Strana 67 

 

454002 prevod prostriedkov z ostatných fondov   sch.r. 0 €  up.r. 205 935 €               205 934,92 € 
Schválením záverečného účtu a následnej I. zmeny rozpočtu boli do finančných aktív prevedené finančné 
prostriedky z Fondu obnovy a rozvoja mesta v celom objeme. Použité boli na splátku úverov vo výške 115 876 € 
a zostávajúce prostriedky boli použité na krytie investičných akcií. Fond bol vyčerpaný v celom objeme. 
 
513001 krátkodobý bankový úver    sch.r. 378 651 €  up.r. 785 640 €               748 578,22 € 
Pre účel financovania projektu „Rekonštrukcie a zníženie energetickej náročnosti ZUŠ – N. Dubnica, mesto 
prikročilo k čerpaniu úveru. Výdavky, ktoré sú z pohľadu projektu oprávnenými výdavkami, boli financované 
dvoma termínovanými úvermi  z VUB Banka a.s. /.  

� úver na 95%-né krytie výdavkov, ktoré sú na základe zmluvy refundované zo strany ŠR a EU bol 
čerpaný vo výške 576 203,75 € . Pôvodne bol úverový rámec schválený MsZ na 838 578 €, k čerpaniu 
v tejto výške nedošlo z dôvodu čiastočného predfinancovania a priebežnej refundácie výdavkov 

� na 5%-né spolufinancovanie projektu  bol  otvorený samostatný termínovaný úver , ktorý bol čerpaný 
vo výške 42 376,14 €. Úverový rámec bol schválený MsZ na sumu 44 136 €.  

� termínovaný úver na samofinancovanie -  ide o neoprávnené výdavky z pohľadu projektu, ktoré sú 
financované zo zdrojov mesta, bol čerpaný vo výške 129 998,33 €, úverový rámec bol schválený na 
výšku 160 000 €. Čerpanie bolo nižšie z dôvodu dostatočnej výšky vlastných zdrojov financovania. 

 
 

VýdavkováVýdavkováVýdavkováVýdavková    časťčasťčasťčasť    
    
Finančné operácie Finančné operácie Finančné operácie Finančné operácie ––––pasíva pasíva pasíva pasíva ––––    514514514514    282,49282,49282,49282,49    €€€€    ––––    91,291,291,291,2    %%%%    
Finančné pasíva   boli rozpočtované vo výške  119 600 € - upravený rozpočet 563 800 € -  čerpané  boli vo výške 
514 282,49 €, čo je plnenie na 91,2 %. 
 
0170 Transakcie verejného dlhu   sch.r. 119 600 €  up.r. 563 800 €           514 282,49 € 
 
821005 splátka úveru    sch.r. 39 600 €  up.r. 39 600€                      39 600 € 
Zmluva o úvere č.27/012/2004 Prima banka a.s., ide o reštrukturalizovaný úver , ktorý bol čerpaný na 
financovanie 42 bytovej jednotky, načerpaný bol vo výške 917 192,79 €. Nesplatená výška istiny k 31.12.2012 
je 248  054,03 €. Istina je od roku 2011 splácaná anuitne t.j. mesačne vo výške 3 300 €. V roku 2012 bola úhrada 
istiny vo výške 39 600 € ( 3 300 €*12 mesiacov), v tejto výške sú plánované ročné splátky až do 3/2019, kedy 
dôjde k splateniu úveru. 
    
821005 splátka úveru    sch.r. 40 000 €  up.r. 36 276 €                      36 276 € 
Zmluva o úvere č.27/009/2009 Prima banka a.s., komunál eurofondy úver . Úver bol čerpaný na financovanie 
projektu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ P. Jilenmnického 12/5 a elokované pracoviská“, načerpaný 
bol vo výške 923 695,69 €. Nesplatená výška istiny k 31.12.2012 je 253 899,91 €. Istina je od roku 2012 
splácaná anuitne t.j. mesačne vo výške 3 023 €. V roku 2012 bola úhrada istiny vo výške 36 276 € ( 3 023 €*12 
mesiacov), v tejto výške sú plánované ročné splátky až do 12/2019, kedy dôjde k splateniu úveru. 
 
821005 splátka úveru    sch.r. 0 €  up.r. 280 346 €                  230 829,18 € 
Zmluva o úvere č.27/002/2011 Prima banka a.s., komunál eurofondy úver . Úver bol čerpaný na financovanie 
projektu „Regenerácia centrálnej zóny – Mierové námestie v Novej Dubnici“, načerpaný bol vo výške 
812 390,44 €. Nesplatená výška istiny k 31.12.2012 je 147 577,14 €. Istina bola splácaná zatiaľ len z finančných 
prostriedkov, ktoré boli refundované zo strany poskytovateľa projektu. Amortizácia úveru je 08.03.2013, 
v súčasnosti prebieha rokovanie  o spôsobe a výške splácania úveru. V rozpočte na rok 2013 je na splátku istiny 
vyčlenená suma 56 478 €. 
 
821005 splátka úveru    sch.r. 40 000 €  up.r. 40 000 €                      40 000 € 
Zmluva o úvere č.27/010/2009 Prima banka a.s., komunál komfort úver . Úver bol čerpaný na financovanie 
investičných potrieb mesta načerpaný bol vo výške 906 922,58 €. Nesplatená výška istiny k 31.12.2012 je 
866 922,58 €.  V roku 2012 bola úhrada istiny vo výške 40 000 € , splátky sa uhrádzajú podľa splátkového 
kalendára jednorazovo vždy v 11.mesiaci príslušného roka. Posledná splátka je naplánovaná na 20.11.2021 
 Splátky istiny úveru:  

20.11.2012 - 40 000 € 

20.11.2013 - 45 000 € 

20.11.2014 - 50 000 € 
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20.11.2015 - 50 000 € 

20.11.2016 - 50 000 € 

20.11.2017 - 65000 € 

20.11.2018 - 70 000 € 

20.11.2019 - 70 000 € 

20.11.2020 - 130 000 € 

20.11.2021 - 336 922,58 € 

 

821005 splátka úveru    sch.r. 0 €  up.r. 167 578 €                  167 577,31 € 
Zmluva o úvere č.309/2012 VUB banka a.s., termínovaný úver . Úver bol čerpaný na financovanie projektu 
„Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti  - ZUŠ Nová Dubnica“ – na 95%-né financovanie 
výdavkov, ktoré bude zo strany poskytovateľa refundované, načerpaný bol vo výške 576 203,75 €. Nesplatená 
výška istiny k 31.12.2012 je 408 626,44 €. Istina bola splácaná zatiaľ len z finančných prostriedkov, ktoré boli 
refundované zo strany poskytovateľa projektu. AmortizáciA úveru je po poslednej úhrade, ktorá sa uskutoční 
hneď ako mesto dostane na účet finančné prostriedky , ktoré prídu na základe vypracovanej a podanej poslednej 
žiadosti o platbu. Realizácia projektu bola ukončená v roku 2012. 
 
Prehľad úhrad je spracovaný v tabuľkovej forme ako príloha č.12. 
               . 


