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       Komentár k plneniu a čerpaniu rozpočtových položiek 
 
Analýza bežného rozpočtu  

- výsledok hospodárenia s rozpočtom k 31.12.2015 – 277 179,46 € 
 

Bežný rozpočet /mesto/ bol po zmene prebytkový  -  príjmová časť je  2 814 657 € /prišlo k zvýšeniu oproti schv. 
rozpočtu o 99 297 € /,  výdavková časť je 2 798 414 € /prišlo  k zvýšeniu o 198 429 €/ . Prebytok je vo výške 16 243 € . 
Je ním vykrývaný  schodok v kapitálovom rozpočte vo výške 16 800 a schodok vo výške  557 € je vykrývaný 
z prebytkových finančných operácií v tejto výške.  
 
Beţné príjmy / mesto / sú naplnené na 107 % a výdavky na 98 %. Beţné príjmy mesta sú plnené na 104 % a výdavky na   
99 %. Beţné príjmy boli naplnené naviac oproti rozpočtu o cca 193 tis. €. Najvyšší podiel na tom mali nedaňové príjmy cca         
115 tis. € /príjem z prenájmu a príjmu za sluţby na bytovky zo ŠFRB I. a II., správne poplatky, licencie na automaty 
a z refundácie na CHD/, daňové cca 79 tis. € /vyšší výnos z PDFO, z dane z nehnuteľnosti a dane za uţívanie verejného 
priestranstva/ . Beţné výdavky boli čerpané menej o cca 44 tis. € ako boli rozpočtované. 

 

Bežný rozpočet  -  schválený  plnenie plnenie plnenie 

mesto rozpočet rozpočtu v € rozpočtu v tis. € rozpočtu v % 

Beţné príjmy: 2 814 657,00 3 018 302,95 3 018 107,24% 

Beţné výdavky: 2 798 414,00 2 743 709,39 2 744 98,05% 

Rozpočet 16 243,00 274 593,56 275   

 

Bežný rozpočet  -  zmena  plnenie plnenie plnenie 

obecné školské zariadenia rozpočtu rozpočtu v € rozpočtu v tis. € rozpočtu v % 

Beţné príjmy: 1 721 898,00 1 718 272,89 1 718 99,79% 

Beţné výdavky: 1 733 136,00 1 715 686,99 1 716 98,99% 

Rozpočet -11 238,00 2 585,90 3   

 

Bežný rozpočet -  zmena  plnenie plnenie plnenie 

neštátne ZUŠ a školské zariadenia rozpočtu rozpočtu v € rozpočtu v tis. € rozpočtu v % 

Beţné príjmy: 247 179,00 247 179,00 247 100,00% 

Beţné výdavky: 247 179,00 247 179,00 247 100,00% 

Rozpočet 0,00 0,00 0   

 

Bežný rozpočet  -  zmena  plnenie plnenie plnenie 

Zariadenie pre seniorov rozpočtu rozpočtu v € rozpočtu v tis. € rozpočtu v % 

Beţné príjmy: 459 610,00 459 610,00 460 100,00% 

Beţné výdavky: 459 610,00 459 610,00 460 100,00% 

Rozpočet 0,00 0,00 0   

 

REKAPITULÁCIA - spolu P-V zmena  plnenie plnenie plnenie 

 
rozpočtu rozpočtu v € rozpočtu v tis. € rozpočtu v % 

Beţné príjmy: 5 243 344,00 5 443 364,84 5 443 103,81% 

Beţné výdavky: 5 238 339,00 5 166 185,38 5 166 98,62% 

Rozpočet 5 005,00 277 179,46 277   

 
 

Bežné príjmy /mesto,  OŠZ, ZUŠ a NŠZ- bez vlastných príjmov / – plnenie vo výške 5 085 04,43 € 
(104 %) – upr.rozpočet  4 882 704 € - schv. rozpočet 4 678 932 

 
Zmenou  rozpočtu došlo k zvýšeniu rozpočtovaných príjmov cca o 203,7 tis. €. V daňových príjmoch došlo k navýšeniu  
poloţky výnos PDFO na základe skutočnosti. V nedaňových príjmoch bol rozpočet zvýšený o  príjem z kultúrnych akcií, ktoré 
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sa uskutočnia počas roka a sú premietnuté do výdavkového rozpočtu v oddiele kultúra. Ďalej nerozpočtovaný príjem 
z vyúčtovania spotreby el. energie za rok 2014. K navýšeniu prispel aj príjem z prenájmu  z odkúpenej bytovky zo ŠFRB 
a finančné prostriedky na financovanie referenda, prostriedky sú rozpočtované aj vo výdavkovej časti rozpočtu. 
 
Súčasťou beţných príjmov sú : 

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

 

a)100 daňové príjmy –  sch.r. 3 491 250 € - up.r.3 570 050 € - plnenie  3 649 902,41 € /102,2 %/ 
 

Informácia na stránkach MF SR o výške podielu na výnose z DPFO pre naše mesto na rok 2015 hovorila o sume              
2 985 651 €. Mesto nakoniec rozpočtovalo príjmy vo výške 2 978 800 €. Z upravenej prognózy  MF SR počas roka vyplývalo, 
ţe mestá by mali v roku 2015 dosiahnuť nielen pôvodne rozpočtovaný výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2015, ale 
očakáva sa jeho zvýšenie o 2,3%. Čo pre mesto znamenalo vyšší výnos o  61,2 tis. €. 
 

111003 výnos dane pre samosprávu  sch.r.  2 900 000 €       up.r.  2 978 800 €           3 046 823,42 € 
- najvýznamnejšou poloţkou príjmovej časti rozpočtu  je podiel  z príjmu dane fyzických osôb /ďalej len PDFO/, ktorý je 
medzi jednotlivé subjekty rozdelený nasledovne: 
* originálne kompetencie a ŠŠZ /MŚ, ZŠ, ZUŠ,CVČ/                         1 059 600 € 
* originálne kompetencie  ZUŠ a NŠZ                247 179 € 
* výnos dane mesto                                 1 739 544,42 € 
 - kaţdoročné dorovnanie za predchádzajúci rok je  v tomto roku  vo výške 19 988,42 € /prostriedky boli  premietnuté do 
rozpočtu, tvorili určitú rezervu,  ktorá bola potrebná pre PS, nakoľko sa v tomto roku počíta s viacerými ukončeniami 
pracovnej zmluvy z dôvodu odchodu do dôchodku a teda vyplatenia odchodného / 
- právnym subjektom, mesto  zasiela 1/12 z rozpočtovanej sumy, teda nie sú  priamo zainteresované na mesačnom výnose, 
ktorý príde na mesto, nakoľko v minulých rokoch im robilo problémy pokiaľ došlo k niţšiemu mesačnému plneniu voči mestu 
hlavne na začiatku roka a  nedokázal im tento podiel pokryť ich mesačné výdavky 

 
 

Výnos dane z príjmov územnej samosprávy  za rok 2015 / v € / 

Mesiac/rok  
Výnos z PDFO 

celkom 

Výnos z PDFO pre 

obecné školské 

zariadenia 

Výnos z PDFO pre 

ZUŠ a neštátne 

školské zariadenia 

Výnos z PDFO pre 

mesto 

Január 324 518,00 82 897,00 19 062,00 222 559,00 

Február 283 808,00 82 897,00 19 062,00 181 849,00 

Marec 232 722,00 82 897,00 19 062,00 130 763,00 

2013 19 988,42 0,00 0,00 19 988,42 

Apríl 298 682,00 86 193,00 21 110,00 191 379,00 

Máj 183 663,00 86 014,00 21 110,00 76 539,00 

Jún 152 968,00 86 014,00 21 110,00 45 844,00 

Júl 269 184,00 90 994,00 21 110,00 157 080,00 

August 269 866,00 86 034,00 21 110,00 162 722,00 

September 249 090,00 86 014,00 21 110,00 141 966,00 

Október 249 159,00 89 814,00 21 110,00 137 735,00 

November 252 162,00 113 813,00 21 110,00 117 239,00 

December 261 013,00 86 019,00 21 113,00 153 881,00 

Spolu  3 046 823,42 1 059 600,00 247 179,00 1 739 544,42 
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Tab.č1 

Na základe VZN č.9/2014 o miestnych daniach na území Mesta Nová Dubnica vyberajú tieto miestne dane:  
a) daň z nehnuteľností,  

b) daň za psa,  

c) daň za uţívanie verejného priestranstva,  

d) daň za ubytovanie,  
e) daň za predajné automaty,  

f) daň za nevýherné hracie prístroje . 
 

a)Daň z nehnuteľností zahŕňa  
  Daň je splatná v dvoch splátkach – v prípade , ţe je vyrúbená daň nad 20 €, prvá je splatná 15 dní od    nadobudnutia  
  právoplatnosti a druhá do 31.8.2015 , výmery boli obyvateľom vydávané v priebehu mesiaca   apríl . Pohľadávka za  
 obdobie 2006 – 2015 je  cca 20,3 tis. €. 

 
1) daň z pozemkov  

121001 daň z  pozemkov       sch.r.  48 000 € up.r.  48 000 €                 33 801,62 € 
 

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  0,0969 €/m2 TTP  
Malý Kolačín      0,1467 €/m2  0,0245 €/m2 TTP 
Veľký Kolačín     0,3488 €/m2 0,0265 €/m2 TTP 

b) záhrady 2,65 €/m2 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 2,65 €/m2  
d)lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky vyuţívané vodné 
plochy 0,13 €/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,  trvalé trávnaté porasty 0,75 %  
b) záhrady 0,75 %  
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,75 % 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,80 %  
e) stavebné pozemky 1 %  

 

 

2) daň zo stavieb  
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121002 daň zo stavieb      sch.r.  144 000 €  up.r.  144 000 €                 152 176,43 € 

 

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) 0,20 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,  

b) 0,20 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby vyuţívané na 
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,  

c) 0,35 €/m2 chaty a  stavby na individuálnu rekreáciu,  

d) 0,50 €/m2 za samostatne stojace garáţe  

e) 0,50 €/m2 za stavby hromadných garáţí 

f) 0,50 €/m2 za stavby hromadných garáţí umiestnených pod zemou 

g) 2 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúţiace energetike, stavby slúţiace stavebníctvu, stavby vyuţívané na 
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,  

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

i) 0,50 €/m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) aţ h).  
Pri viacpodlaţných stavbách v písm. a), c), g) h), i ) správca dane určuje príplatok za podlaţie 0,05 € za kaţdé ďalšie 
podlaţie okrem prvého nadzemného podlaţia.  

 
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 €                     60 402,91 € 
 

3)Daň z bytov  
Správca dane na území mesta Nová Dubnica a m. č. Kolačín určuje ročnú sadzbu dane z bytov za kaţdý aj začatý 
m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:  
a) 0,20 €/m2 za byty  
b) 2,00 €/m2 za nebytové priestory v bytovom dome, ktoré sa vyuţívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť  
c) 0,35 €/m2 za nebytové priestory v bytovom dome, ktoré neslúţia na podnikanie  
a inú zárobkovú činnosť.  

 
b) daň za psa 
133001 daň za psa      sch.r.  10 000 €  up.r.  10 000 €                    11 070,05 € 
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daň je splatná  15 
dní od    nadobudnutia právoplatnosti, výmery boli obyvateľom vydávané v priebehu mesiaca apríl   
 

c) daň za užívanie verejného priestranstva  

133012 za užívanie verejného priestranstva    sch.r.  15 000 € up.r.  15 000 €         20 432,32 € 
Predmetom dane za uţívanie verejného priestranstva je osobitné uţívanie verejného priestranstva – uţívanie kratšie ako 1 
rok. Uţívanie 1 rok a viac mesto rieši prenájmom v  zmysle  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica. 
Osobitným uţívaním verejného priestranstva sa rozumie  umiestnenie zariadenia slúţiaceho na  poskytovanie sluţieb, 
stavebného zariadenia, cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, skládky, obsadenie časti verejného priestranstva osobou 
/osobami/ za účelom vyberania peňaţných alebo  iných príspevkov od okoloidúcich osôb, predaja ţrebov, lotérií, tomboly a 
iných podobných hier,  ambulantný predaj / pri Krytej plavárni, ul. P. Jilemnického , pri Zariadení pre seniorov, ul. 
Trenčianska,  pri autobusovej zastávke, ul. Druţstevná/. Základom dane je výmera uţívaného verejného priestranstva v m 2.  
Splatnosť dane je jednorázovo pri dobe uţívania do 15 dní , dlhšie ako 15 dní v splátkach. Nakoľko väčšina poplatkov je za 
letné terasy a verejné priestranstvá , prenajímané na účely trhov, ktoré  sa prenajímajú aţ v letnom období, aj k plneniu 
dochádza v týchto mesiacoch. 
Pohľadávka za obdobie 2008 – 2015 je  6,2 tis. €. 

 
d) daň za ubytovanie 
133006 daň za ubytovanie      sch.r.  1 000 € up.r.  1 000 €           2 325,02 € 
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého 
kategorizáciu určuje osobitný predpis. Sadzba dane je 0,60 € za osobu a prenocovanie. Výber dane sa týka troch zariadení 
Hotel Dynamic, Hotel Alfa a turistická ubytovňa Viktória. Pohľadávka za obdobie 2009 – 2015 je to 695 €. 
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e) daň za predajné automaty 
133004   za predajné automaty     sch.r.  50 €  up.r.  50 €              60€ 
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.  
Momentálne mesto eviduje umiestnenie 2 automatov. Mesto neeviduje pohľadávku . 

 
f) daň za nevýherné hracie prístroje  
133003 za nevýherné hracie automaty      sch.r.  200 € up.r.  200 €               275,45 € 
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom 
tieto hracie prístroje nevydávajú peňaţnú 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. 
Mesto eviduje pohľadávku za rok 2009 - 2015 vo výške cca 320 € . 

 
133013 za komunálne odpady  a drobné st. odpady   sch.r.  330 tis. € up.r.  330 ts. €                 322 535,19 € 
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. 10/2014 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 elektro odpadov a biologicky rozloţiteľného 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 pouţijú na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnym odpadom. 
Pri vyberaní poplatkov je rovnaký postup ako je opísaný pri dani z nehnuteľnosti. dane je moţné platiť v 4 splátkach do 30.4. 
30.06., 31.08. a posledná je do 31.10.2015. Pohľadávka  za obdobie 2005 – 2015 je cca 27 tis. €. 
 

Sadzby poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpady 

Fyzická osoba – Prihlásená v meste na trvalý alebo 
prechodný pobyt  

0,0795 eur/deň 

Fyzická osoba - Oprávnená uţívať alebo uţívajúca 
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  

0,0548 eur/deň  

Množstvový zber – sadzba v eur za 1 liter odpadu  0,08 eur/liter odpadu  

 
 
 

b) 200 nedaňové príjmy – sch.r. 418 305 € - up.r.467 116 € - plnenie  591 278,76 € /126,5 %/ 

 

Okrem daňových príjmov získava mesto prostriedky aj z nedaňových príjmov, sú to: 
 

211004  iné príjmy z podnikania  sch.r.  0 €   up.r. 0 €                            10 000 € 
Na základe podpísanej dohody o započítaní vzájomných pohľadávok medzi mestom a spoločnosťou Tekos s.r.o., došlo 
k započítaniu pohľadávok vo výške 10 tis. €. Započítaná bola pohľadávka, ktorá vznikla z titulu nevyplatenia nerozdeleného 
zisku spoločnosti Tekos z minulých období  na základe Rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti Tekos N. Dubnica 
s.r.o. zo dňa 4.2.20115 v celkovej výške 10.000 € v lehote do 30.10.2015.Naproti tomu bol započítaný záväzok mesta vo 
výške 10. 000 €, ktorý vznikol z neuhradených faktúr. 
 

212002 z prenajatých  pozemkov   sch.r.  7 500 € up.r.  7 500 €         11 065,99 € 
Plnenie je na základe nájomných zmlúv, väčšina z nich je splatná na konci roka. Mesto voči jednotlivým nájomcom vystavuje 
faktúry na základe , ktorých je nájom uhrádzaný. Súčasťou príjmov je aj príjem z vecného bremena. Mesto eviduje 
pohľadávku za rok 2015 , 62 €. 
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212003 z prenajatých budov     sch.r.  160 754 € up.r.  166 356 €         188 098,70 € 
Z toho:    z  bytov 62,7 tis. € (33 %)  a z nebytových priestorov (kino, KOZ Kolačín, MsT, MsZS,  amfiteátru,    budova Tekos-
u, MŠK, tribúny MŠK, hrobové miesta, Dom   smútku)  125,4 tis. € (67 %). V rozpočte sa nahradil prenájom budovy pre 
súkromnú školu  / na budove došlo k údrţbe – výmena okien a oprava strechy , ktorej výška je predmetom zápočtu 
s nájmom aţ do roku 2016 / prenájmom amfiteátru. Prenájom budovy amfiteátru končí k 30.8.2015, nakoľko došlo 
k odpredaju budovy. Mesto má v súčasnosti k dispozícii 51 bytov /11 bytov na 42 bj, 18 bytov na 2*9 bj č.927, 18 bytov na 
2*9 bj č.930, ostaných 11/. Nebytové priestory  mesta majú pomerne vysoké percentuálne obsadenie. Pohľadávka za 
obdobie 2005 – 2015 na bytoch je 91,7 tis. €  /vzniká nová pohľadávka na 2*9 bj cca 1,7 tis.  € / a na nebytových  
priestoroch ,  je to suma 17,7 tis. €. 

 
212004 z prenajatých strojov a zariadení   sch.r.  3 000 € up.r.  3 000 €           3 132,75 € 
Príjem je z prenájmu zariadenia a vybavenia, ktoré je na MsZS a je majetkom mesta. Všetky príjmy sú uhrádzané na základe 
uzavretých nájomných zmlúv.  

 
221004 ostatné poplatky     sch.r.  17 000 € up.r.  17 000 €        35 482,68  € 
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, povolenie na prevádzkovanie automatov,  ţiadosť o povolenie stavby 
a o dodatočné povolenie stavby, ţiadosť o zmenu uţívateľa a ďalšie. Plnenie je na 210 %. 

 
221005 licencie      sch.r.  31 000 € up.r.  31 000 €             37 000 €  
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 
kaţdý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka a za videohru 800 €. V roku 2015 je umiestnených 32 videohier a 2 
výherné automaty /PROGRAM s.r.o.,SLOV-MATIC s.r.o., CBG s.r.o., ARIOLA s.r.o., MERKUR SPIELO SK s.r.o., 
TOPGAME GROUP s.r.o./. V úhradách je zatiaľ plnenie z licencií len za videohry . Rozpočtovaný príjem z licencií z hracích 
automatov sa očakáva na konci roka, kedy sú vydávané rozhodnutia. 
 

222003 pokuty a penále     sch. r. 3 700 € up. r. 3 700 €                        6 914,40 € 
Súčasťou príjmu sú blokové pokuty za priestupky udelené MsPO, príjmy z úhrad pokút predpísaných odborom všeobecnej 
vnútornej správy OÚ Trenčín v priestupkovom konaní, sankčné úroky z dane z nehnuteľnosti a trovy konania. Taktieţ 
vystavené pokuty a penále. Plnenie je na 187 %. 
 

223001 z predaja výrobkov a služieb   sch.r. 145 352 € up.r. 187 599 €        228 949,60 € 
Z toho:    príjem za opatrovateľskú sluţbu   16,6 tis. €,  poplatky v kniţnici /výpoţičné/ 2 tis. € - poplatky sú vyberané 
v zmysle platného cenníka,   mestský  ples 11 tis. €, za napojenie na pult CO  265 €, príjem z inzercie 1,9 tis. €,  príjem za  
separovaný  zber  28,6 tis. € - ide o vyseparované druhotné suroviny ako papier, plast, sklo, elektro-odpad, batérie  a kovy, 
príjem z kultúrnej činnosti 34,2 tis. €, za znalecké posudky  840 €, poplatky z omeškania 1,1 tis. €, vyúčtovanie  bytov a NP       
3,2 tis. €, vyúčtovanie MsZS 352 €, za sluţby za byty    45,3 tis. € , príjem z rozhlasu 525 €, nebytové  priestory sluţby       
16,1 tis. € a    MsZS 31,2 tis. €, príjem za sluţby od záhradkárov 700 €,  príjem za  sluţby v budove  Tekosu 7 tis €,  príjem 
z recyklačného fondu 19 tis. € - je to nárokovateľný príspevok pre obec za separovanie odpadu,  za tribúny a šatne 730 € , 
príjem za kolky  660 €, refundácia výdavkov na energie na Dome smútku    780 € , prekročenie limitu na telefón 95 €, príjem 
z vyúčtovania za odber el. energie 5,3 tis. €, príjem z predaja knihy fotografií 1 000 € a príjem za prenocovanie v nocľahárni 
122 €. 
 
 Príjem  bol z nasledovných uskutočnených kultúrnych podujatí: 
 

Mestský ples Krškoband 

Výstava obrazov Divadlo Kufrík  

Prezentácia čajovne Dobrých ľudí DH Trenčianska 12 

Výstava šperkov Festival ruskej kultúry  

Detský karneval Zájazd Prosiecka dolina  

Fašiangy – V. Mudríková DH Nedanovčianka  

Vystúpenie Donskí kozáci DH Bučkovanka  
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Odvod za predaj fotoknihy Bluegrassový večer  

Divadlo Snehulienka a 7 trpaslíkov Oslavy SNP  

Oslavy MDŢ - Blackband Mexický súbor  

Divadlo „Štyria na kanape“ MTB maratón  

Expedičná kamera FDOaM  

Deň učiteľov - FS Vršatec Zájazd Krakov  

Veľkonočné tvorivé dielne Koncert The Backwards  

Divadlo Kráska a zviera    
 
 

 229005  za znečisťovanie ovzdušia   sch.r. 1 000 € up.r. 1 000 €                 1 290 € 
Paušálny poplatok je za znečisťovanie ovzdušia na základe §2 ods. 2 zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia . Plnenie je 129 %. Pohľadávka z roku 2008 a 2015 je vo výške 16,60 €. 
 

242  z vkladov      sch.r. 900  € up.r. 167 €                             110 € 
Mesto malo v roku 2015, 11 aktívnych otvorených účtov, z toho 8 vo VUB Banka Slovensko a.s. a 3 v Prima Banka 
Slovensko a.s./postupne dochádza k rušeniu účtov v Prima banka a.s. a otvorené sú účty v ČSOB banka a.s./. 
 

292008  z odvodov z hazardných hier   sch.r. 1 200 € up.r.1 200 €                        1 499,80 € 
Odvod z výťaţku 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 výťaţku stávkovej kancelárie za 

obdobie jedného kalendárneho roka. V meste evidujeme 5 stávkových kancelárií – NIKE s.r.o., JUNIOR GAME sp.s.r.o., 
Tipsport SK, FORTUNA SK a.s., SYNOT TIP s.r.o./. Plnenie je na 125 %. 
 

292017  z vratiek     sch.r. 0 €  up.r.0 €           1 375,06 € 
Príjem z dodatočnej likvidácie spol TEBYT-EX s.r.o. bol na základe zoznamu pohľadávok , ktoré boli prihlásené do 
konkurzného konania na majetok Spoločnosti pred zrušením konkurzu pre nedostatok majetku. Na podnet mesta bolo 
začaté konanie o nariadenie dodatočnej likvidácie súdom v konkurznej veci úpadcu  ZTS EMS a.s. v konkurze. 
 

292019  z refundácie     sch.r. 46 899 € up.r.47 219 €          57 009,65 € 
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. Počet 
zamestnancov sa rozšíril o 5 zamestnancov, ktorí na dobu 5 mesiacov vykonávajú pre mesto verejnoprospešné práce a ich 
mzda je refundovaná UPSVaR. 
 

292027  iné     sch.r. 0 €  up.r.0 €                     8 914,33 € 
Nerozpočtovaným príjmom, je tvorba sociálneho fondu, ktorá je tvorená 1,5 % z hrubej mzdy. 
 

 
 

c) 300 granty a transfery – sch .r. 769 377  € - up .r. 845 538 € - plnenie  843 843,26 € /99,8 %/ 

 

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu, z toho: 
 
311 Granty     sch.r. 0 €  up.r.100 €                                        100 € 
- na poloţke je rozpočtovaný finančný dar od spol. Projart s.r.o na podporu programu k MDD. 

 
312001 zo ŠR okrem transferu na úhradu  nákladov preneseného výkonu štátnej správy    
      sch.r. 3 500 € up.r.51 235 €              49 909,96 € 
- na poloţke je rozpočtovaný príspevok na hmotnú núdzu pre deti  školského a predškolského veku poskytovaný z  

ÚPSVaR  pre ZŠ 1 492 € a pre MŠ 682,76 € 
- z MF SR mesto dostalo dotáciu na nákup kniţničného fondu v sume 1 995 € 
- dotácia z environmentálneho fondu na zazelenanie plôch v zóne Dlhé Diely 41 554 € 
- v roku 2015 sa uskutočnilo referendum, na ktoré mesto dostalo finančné prostriedky vo výške 4 186,99 € 
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312007 z rozpočtu obce     sch.r 1 500 € up.r.1 500 €                            969,99 € 
Mestu boli na základe písomnej zmluvy refundované finančné prostriedky vo výške 1 971,60 € za poskytovanie sluţieb zo 
strany mesta našim zamestnancom pre obec Horná Poruba a Košecké Podhradie / úhrada/ v oblasti stavebného priadku.   

 
312008 z rozpočtu obce     sch.r 0 €  up.r.1 500 €                              1 500 € 
Mesto získalo dotáciu na výdavky spojené s uskutočnením akcie „Medzinárodný festival dychových orchestrov a maţoretiek 
od TSK Trenčín. 
 

312011 od ostatných subjektov verejnej správy  sch.r 3 000 €     up.r.3 000 €                 3 058,81 € 
Mestu sú zasielané z ÚPSVaR rodinné prídavky na dieťa v období troch mesiacov, ak rodina nie je schopná zodpovedne 
s ním zaobchádzať a tieţ dávky v hmotnej núdzi, v prípade, ţe mesto je určené ako osobitný príjemca. 

 
312012 zo ŠR na úhradu  nákladov preneseného výkonu štátnej správy        
        sch.r. 761 377 € up.r.788 203 €                         788 304,50 € 
ZpS je financované v roku 2015 z MPSVaR na základe zmluvy podpísanou medzi mestom a ministerstvom vo výške         
207 360 €. Finančné prostriedky sú určené na financovanie sociálnej sluţby v zariadení sociálnych sluţieb a podliehajú 
zúčtovaniu so ŠR. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, finančné prostriedky sú na mesto a tým aj na ZpS zasielané 
štvrťročne k 31.12.2015 207 360 €. 
Súčasťou príjmov sú aj finančné prostriedky z KŠÚ, ktoré sú 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 9 828 €, vzdelávacie poukazy 8 130 €, príspevok na učebnice 1 232 €, príspevok na 
ţiakov so SZP 389 €. Normatívne príspevky sú vo výške 487 660 € . Suma 14 485 € je príspevok na  financovanie nákladov 
súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 
Vzdelávacie poukazy pre CVC 1 668 €. Prevádzka plavárne je financovaná vo výške 25 000 €. 
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu , určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sú vo výške 
31 036,50 € z toho:,  na úseku matriky  10 409,05 €, evidencie obyvateľstva 3 739,23 €,  ţivotného prostredia 1 060,89 €,  
cestnej dopravy 489,50 €,  stavebného poriadku 10 537,83 € a sociálnych sluţieb 4 800 €. Výška dotácie je závislá od počtu 
obyvateľov /dotácie sú podrobne     rozpísané v tabuľke/. 

 
 
 

Prijaté prostriedky štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, 
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu, projekty a finančné dary v roku 2015 

 

Zdroj Účel v EUR 

Environmentálny 
fond 

Dotácia z Environmentálneho fondu na projekt "Zazelenanie plôch pozdĺţ komunikácií a výsadba 
zelene v novovybudovanej obytnej zóne Dlhé Diely. 

41 553,49 

ESF - ÚPSVaR 
Nenávratný finančný príspevok na mzdy zamestnancov  chránenej dielne alebo chráneného 
pracoviska   - MsPO - zriadenie pracovných miest - operátor kamerového systému 

7 333,80 

ESF - ÚPSVaR 
Nenávratný finančný príspevok na mzdy zamestnancov  chránenej dielne alebo chráneného 
pracoviska - zberný dvor  - zriadenie pracovných miest - pomocný pracovník zberného dvora 

38 323,02 

ESF - ÚPSVaR 
Nenávratný finančný príspevok na mzdy zamestnancov , ktorí vykonávajú verejnoprospešné 
práce pre mesto - materiálno technická podpora 

283,25 

ESF - ÚPSVaR 
Nenávratný finančný príspevok na mzdy zamestnancov , ktorí vykonávajú verejnoprospešné 
práce pre mesto - zriadenie pracovných miest  

2 386,44 

ESF - ÚPSVaR 
Nenávratný finančný príspevok na mzdy zamestnancov  chránenej dielne alebo chráneného 
pracoviska - MsWC  - zriadenie pracovných miest  

8 308,74 
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MDVaRR SR Dotácia na kúpu 18 nájomných bytov beţného štandardu. 316 520,00 

MDVRR SR 
Finančné prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného 
poriadku . 

10 537,83 

MDVRR SR 
Finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku 
miestnych a účelových komunikácií . 

489,50 

MF SR 
Účelovo určená dotácia na kapitálové výdavky na účel "Rekonštrukcia strechy v objekte 
telocvične ZUŠ Štefana Baláža." 

30 000,00 

MK SR 
Poskytnutie dotácie zo SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva na podporu 
realizácie projektu s názvom "Nové knihy do knižnice." 

1 995,00 

MPSVaR SR 
Finančný príspevok na financovanie sociálnej sluţby v zariadení  sociálnych sluţieb - prevádzka 
nocľahárne. 

4 800,00 

MPSVaR SR Finančný príspevok na financovanie sociálnej sluţby na podporu sociálnych služieb 207 360,00 

MV SR 
Dotácia na zabezpečenie úloh prevencie kriminality "Rozšírenie kamerového systému v meste 
Nová Dubnica." - kapitálová dotácia 

5 000,00 

MV SR 
Finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia 
matriky. 

10 409,05 

MV SR 
Finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia 
pobytu a registra obyvateľov SR 

3 739,23 

MV SR 
Finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku 
starostlivosti o životné prostredie. 

1 060,89 

MV SR Nenávratný finančný príspevok na mzdy zamestnancov civilnej ochrany 374,40 

Projart s.r.o. Peňaţný dar na podporu programu k MDD. 100,00 

MV SR Finančné prostriedky na zabezpečenie referenda. 4 186,99 

TSK Trenčín 
Poskytnutie dotácie na výdavky spojené s  uskutočnením akcie  "Medzinárodný festival 
dychových orchestrov  a mažoretiek." 

1 500,00 

Úrad vlády SR 
Dotácia s názvom "Podpora rozvoja športu "na rok 2015 so zameraním na výstavbu 
multifunkčných ihrísk zameraných predovšetkým na deti a mládež. 

40 000,00 

  Spolu 736 261,63 
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Bežné výdavky / mesto a NŚZ/  – plnenie vo výške 2 743 709,39 € (98,20 %) – upr. rozpočet 3 045 593 € - 
schv. rozpočet 2 834 142 €  /aj so SF a vrátane NŠZ/ 

 
Zmenou rozpočtu sa beţné výdavky posilnili o cca 167 tis. €, finančné prostriedky sa presunuli do poloţiek, ktoré boli 
poddimenzované. Ďalšie navýšenie cca 44 tis. € bolo moţné na základe vyšších príjmov najmä v oblasti grantov a transferov 
/dotácie na projekty a refundácia výdavkov na voľby/. Celkom došlo oproti rozpočtovaným výdavkom k šetreniu vo výške asi 
55 tis. €.  

      

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1 Správa mesta 1 388 589 1 490 332 1 454 905,18 97,62% 

1.1. Mestská exekutíva 741 873 772 250 760 063,58 98,42% 

1.1.1 Mestský úrad 711 398 742 201 732 327,06 98,67% 

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 610 621 634 149 628 839,00 99,16% 

      -     mzdy , odvody do poisťovní , starobné dôchodkové poistenie, nemocenské dávky a odvod do SF – 612,3 tis. €  -  
             v roku 2015 boli  vyplatené  a  zaúčtované  mzdy za 12/2014 – 11/2015, v mzdách sú  mzdové výdavky na 35   
             zamestnancov na správe, mzda primátora a zástupcu primátora , a tieţ mzda zamestnancov, ktorí vykonávajú  
             prenesený výkon funkcií ich mzda je  čiastočne hradená z jednotlivých sekcií príslušných ministerstiev /ţivotné  
             prostredie, stavebný poriadok, cestná doprava a register obyvateľstva/ 
       -     súčasťou týchto výdavkov sú aj výdavky na  prídel do sociálneho fondu 4 784 €, príspevok do doplnkovej  
             dôchodkovej poisťovne  8,3 tis. € / za všetkých zamestnancov úradu/  a nemocenské dávky 1,1 tis. €, odchodné         
             2 513 € / 2 zamestnanci na aparáte MsÚ / 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 31 581 33 650 33 601,67 99,86% 

- mzda , odvod do poisťovní a odvod do SF – v roku 2016 boli vyplatené  a  zaúčtované  mzdy za 12/2014 – 
12/2015, ide o mzdové výdavky na hlavného kontrolóra 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika 13 040 13 457 13 446,55 99,92% 

- mzda , odvod do poisťovní a odvod do SF – v roku 2015 boli vyplatené  a  zaúčtované  mzdy za 12/2014 – 
11/2015 ,  ide o mzdové výdavky na matrikárku 

- suma dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky, predstavuje  na 
rok 2015 výšku 10 409 € , finančné prostriedky podliehajú zúčtovaniu s príslušným ministerstvom 

   

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 12 295 16 669 16 341,23 98,03% 

-  mzda , odvod do poisťovní a odvod do SF –  v roku 2015 boli vyplatené  a  zaúčtované mzdy za 12/2014 – 
11/2015 ,  i ide o mzdové výdavky na 2 zamestnancov chránenej dielne MsWC, ktoré sú refundované z UPSVaR 
SR v roku 2015 vo výške 8 308 € 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

08.1.0 Rekreačné a športové služby 673 433 429,86 99,27% 

- odvod do poisťovní za  zamestnanca, ktorí je zamestnaný na dohodu – správca MŠK  
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

08.2.0. Kultúrne služby 27 268 29 656 28 091,97 94,73% 

- odvod do poisťovní za 3 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na dohodu – kultúrna beseda 2 zamestnanci a KOZ 
Kolačín  - 1 055 € 

- mzda , odvod do poisťovní a odvod do SF - v roku 2015 boli vyplatené  a  zaúčtované mzdy za 12/2014 – 08/2015, 
ide o mzdové výdavky na 2 zamestnankyne kniţnice – 26 944 € 

- odvod do poisťovní za 1 zamestnanca, ktorý je zamestnaný na dohodu – správca kina – 93 € / dohoda ukončená/ 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 750 751 607,60 80,91% 

- odvod do poisťovní za ZPOZ 
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  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

10.1.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 13 660 11 926 10 053,58 84,30% 

- mzda , odvod do poisťovní a odvod do SF –  v roku 2015 boli vyplatené  a  zaúčtované  mzdy za 12/2014 – 
11/2015 , ide o mzdové výdavky na 1 zamestnanca – aparát na opatrovateľskej sluţbe 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 1 510 1 510 915,60 60,64% 

- odvod do poisťovní za 4 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na dohodu – prevádzkovanie ubytovne pre ľudí bez 
domova, počas roka je jedným dohodárom zabezpečovaná sluţba pre ľudí bez domova / 2-krát do týţdňa moţnosť 
na bezplatnú osobnú hygienu / 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.1.2 Členstvo 3 440 3 500 3 498,23 99,95% 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 3 440 3 500 3 498,23 99,95% 

- mesto uhrádza členské poplatky do týchto organizácií: Asociácia prednostov, RZMaO TN – Regionálne 
združenie miest a obcí, Združenie kontrolórov, Združenie náčelníkov obvodných  a mestských polícií, 
Združenie matrikárok , ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska  ,  AKE SR – Asociácia komunálnych 
ekonómov, TRRA – Trenčianska regionálna rozvojová agentúra 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.1.3 MsZ 20 195 19 709 18 167,40 92,18% 

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 20 195 19 709 18 167,40 92,18% 

- odmeny / spolu s odvodmi za zamestnávateľa / členom  MsZ /15 poslancov / , MsR / 5 poslancov – iba za IV.Q 
2014, nakoľko bola MsR  v roku 2015 zrušená/ a členom komisií pri MsZ sú vyplácané  štvrťročne, zaúčtované sú 
odmeny za IV. Q 2014 vo výške   5 440 € a za I.-III. Q.2015 12 727 € 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.1.4 MsZ 6 840 6 840 6 070,89 88,76% 

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 1 390 1 390 1 041,49 74,93% 

- ide o vyplatené finančné prostriedky na základe dohôd uzatvorených s členmi redakčnej rady v  NDZ , sú 
vyplácané štvrťročne, zaúčtované sú odmeny za IV. Q 2014 a I.-III.Q 2015 
  

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 5 450 5 450 5 029,40 92,28% 

- odmeny členom ZPOZ-u – sú vyplácané štvrťročne a sú naviazané na počet sobášov , pohrebov,  zaúčtované sú 
odmeny za IV. Q 2014   a I.-III.Q 2015 

- bol vyplatený príspevok novonarodeným deťom  vo výške 2 880 € / kupón je v hodnote 33 € a uvítaných bolo 87 
detí/ 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.2 Externé služby mesta 75 072 88 035 78 942,87 89,67% 

1.2.1 Projekty, expertízy, znalecké posudky 14 200 15 720 13 180,00 83,84% 

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 14 200 15 720 13 180,00 83,84% 

- prostriedky boli vyčlenené na geometrické plány 4 908 €  / Vyhotovenie GP na odčl. pozemku parc. KN-C č. 
426/10 - 250 €, meranie skutkového stavu budovy pacela C č. 423/2 a odčl. pozemkov parc. KN-C č. 422/8-12 – 
727 €, GP na oddelenie parciel  č. 488/51,52,53,54,55 a 56 – 1 607 €,  Geodetické práce – 1 747 €, vyhotovenie 
GP na oddelenie pozemkov.- PZ Hliny - inţ. siete pri komunikácií 427 €, Vyhotovenie GP na odčlenenie p. č. 
430/12, 430/1, 433, 436/1 – 150 € a znalecké posudky 920 € /5 ks/ 

- vypracovanie projektov 120 € / Cassis Consult – vypracovanie následnej monitorovacej správy k  projektu 
„Rekonštrukcia a zníţenie energetickej náročnosti ZUŠ“, Trenčianska regionálna rozvojová agentúra – 
vypracovanie PHSR 5 200 €, svetelnotechnická štúdia verejného osvetlenia mesta Nová Dubnica – Dlb corporation 
s.r.o. 952 €, vypracovanie ŢoNFP - "Obnova verejného osvetlenia v meste Nová Dubnica" - Gemini Group s.r.o. 
1 080 € 
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  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.2.2 Mestský informačný systém 32 762,00 39 945,00 36 533,30 91,46% 

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 32 762 39 945 36 533,30 91,46% 

- výpočtová technika 5,4 tis. €  nákup 15 ks notebook pre poslancov MsZ,  údrţba výpočtovej techniky spoločnosťou 
JKC a ML print s.r.o.  

- nákup softvéru 2 600 € - Kerio - Ročná podpora pre Ms kniţnicu  - 500 €,  Ročná podpora produktov Kerio Kontrol 
a Kerio Connect – 2 100 € 

- údrţba softvéru  4 738 € - ide o mesačnú údrţbu vykonanú na serveri a mailoch, ktoré vykonáva firma JKC s.r.o, 
technická podpora softvéru Stavebný úrad za I. 2015 - VITA software  , Organizácia pre informatiku verejnej správy 
IVES, WEBGLOBE s.r.o., VEMA  /ZUŠ/ 

- údrţba informačného systému CORA GEO  na základe  servisnej zmluvy na rok 2015 – 18,6 tis. € / I. - IV.Q / 
- údrţbu výpočtovej techniky 1 702 € spoločnosťou JKC 
- ročné predplatné za informačné sluţby portál EPI 438 €, sluţby IT web stránka – 3 024 € /mesačná platba 252 € / 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.2.3 Právne služby a činnosť architekta 14 050 14 398 14 397,67 100,00% 

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 13 550 14 398 14 397,67 100,00% 

- právne sluţby – magistra 12 tis. €, mestská právnička je odmeňovaná mesačne sumou 1 tis. €, na základe zmluvy 
odpracuje pre mesto 12 hodín týţdenne, sluţby dizajnéra za spracovanie návrhu rekonštrukcie kancelárií 680 € 

- vypracovanie projektov - poplatok za vyjadrenie "Priemyselná zóna - rozšírenie IS Nová Dubnica."  a 
dokumentácie protipoţiarnej bezpečnosti stavieb: budova Tekosu, MsZS, budova Tenisového oddielu, MsWC – 
1 530 €    

- rôzne právne sluţby 188 €   /sú to trovy konania súdneho exekútora  JUDr. Babuškovej, s ktorou má mesto 
uzavretú zmluvu  na vymáhanie pohľadávok  / 
                      

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 500 0 0,00 0,00% 

- právne sluţby , - presun na inú rozp. poloţku 

 

   Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.2.4 Dohody o pracovnej činnosti 14 060 17 972 14 831,90 82,53% 

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 4 795 7 477 6 269,79 83,85% 

- dohody MsÚ  cca 4 830 €  a odvody 1 440 €, dohody boli uzavreté  na vedenie kroniky a zamestnanec na TEKOS-
e vianočné jasličky, spracovanie jubilejných pozdravov, výroba drevených erbov, sprievodkyňa na zájazdoch, 
kronikárka, kontrola plynového kotla, práce na ŠH vzduchotechnika 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 90 0 0,00 0,00% 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

08.1.0 Rekreačné a športové služby 2 760 4 054 3 591,59 88,59% 

- dohoda bola uzavretá za účelom  spravovania budovy MŠK , dohoda je vyplácaná mesačne, jednému 
zamestnancovi , ktorý odpracuje 10 hodín /mesačná odmena je 250 €/ 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

08.2.0. Kultúrne služby 4 790 5 156 4 792,00 92,94% 

- dohody sú naviazané na správcovstvo budovy Kultúrna beseda, kde sú 2 správkyne / dohoda je na        10 hod/ 
týţdeň spolu v sume  224  a 62 € / a budovy KOZ Kolačín  kde je 1 správca / dohoda je na  10 hod/ týţdeň spolu v  

         sume  95 € /   , dohody sú vyplácané  mesačne – 3,5tis. € 
- dohody sú naviazané na prevádzku kina a počet akcií  usporiadaných v ňom, nakoľko ide o vyplácanie odmien 

biletárkam, premietačom a správcovi kina , dohody sú vyplácané  mesačne, podľa uskutočnených akcií v kine 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 1 625 1 285 178,52 13,89% 

- dohoda  165 € a odvody 13 € , dohody sú naviazané  na vydávanie NDZ, zamestnávame 1 korektora , 
odmeňovaný je mesačne /15 € 

 



Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2015 

 

V Novej Dubnici Strana 45  

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.3 Finančná politika 62 550 113 150 110 778,60 97,90% 

1.3.1 Projekty, expertízy, znalecké posudky 4 200 4 200 4 200,00 100,00% 

01.1.2 Finančné  a rozpočtové záležitosti 4 200 4 200 4 200,00 100,00% 

-  audit mesta - predmetom zmluvy je vykonanie auditu účtovnej závierky mesta  v roku 2015 za rok 2014, auditu 
konsolidovanej závierky za rok 2014 a  poskytnutie metodickej  a odbornej konzultačnej činnosti v roku 2015 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.3.2 Dlhová služba 47 350 96 876 94 833,95 97,89% 

01.1.2 Finančné  a rozpočtové záležitosti 3 000 0 0,00 0 

- Oprava rozpočtovej poloţky  - dôjde k preúčtovaniu 
 

   Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 44 350 96 876 94 833,95 97,89% 

- poplatky za administráciu úveru 6 162 € 
- manipulačné poplatky 51 845,45 € - bol poplatok za predčasné splatenie úverov v Prima banka a.s. na základe 

podpísaných úverových zmlúv 
 
Výdavky tvoria splátky úrokov z čerpaných úverov: 

 splátka úrokov  termínovaného úveru č. 27/012/2004 – čerpaného vo výške     917 192,79 € na  
42 b. j. od Prima banka Slovensko a.s. – od 1.1.2015-30.05.2015 – 1 918,99 € 

-     celková výška uhradených úrokov k 30.05.2015 je vo výške 166 559,78 € 
-     výška úrokovej sadzby je 6-mesačný BRIBOR + 1,99% p.m., splátky sú anuitné 
  od 30.04.2011 je výška mesačnej anuitnej splátky 3 300 €  
 od 08.03.2012 je úroková sadzba na úvere č.271204 vo výške 3,551 % p.a. 
 úver bol splatený /reštrukturalizovaný / 

 
 splátka úrokov  Dexia komunál Komfort úveru č. 27/010/2009 – čerpaného vo výške     

906 922,58 € na financovanie investičných akcií od Dexia banka Slovensko a.s. – od 1.1.2015-
30.05.2015 –  10 980,05 € 

-      celková výška uhradených úrokov k 30.05.2015 je vo výške 144 373,25 € 
-      výška úrokovej sadzby je hodnota 12-mesačného EURIBORu + 2,6 % p.a. 
   úver bol splatený /reštrukturalizovaný / 

 
 splátka úrokov  Dexia Komunál eurofondy úveru č. 27/009/2009 – čerpaného vo výške  

712 070,70 € na financovanie a spolufinancovanie projektu EU / materská škola /od Dexia banka 
Slovensko a.s. – od 1.1.2015 – 30.05.2015 – 2 063,17 € 

-      celková výška uhradených úrokov k 30.5.2015 je vo výške 49 370,10 € 
-      výška úrokovej sadzby je hodnota 12-mesačného EURIBORu + 2,5 % p.a. 
   úver bol splatený /reštrukturalizovaný / 

 
 splátka úrokov  Dexia Komunál eurofondy úveru č. 27/002/201 – čerpaného vo výške  

378 406,32 € na financovanie a spolufinancovanie projektu EU / Mierové námestie /od Dexia banka 
Slovensko a.s. – od 1.1.2015 – 30.5.2015 – 1 326,89 € 

-      celková výška uhradených úrokov k 30.5.2015 je vo výške 25 120,41 € 
-     výška úrokovej sadzby je hodnota 3-mesačného EURIBORu + 1,75 % p.a. 
   úver bol splatený /reštrukturalizovaný / 

 
 splátka úrokov  Termínovaný úver VUB banka Slovensko  č. 310/2012/UZ – čerpaného vo výške  

42 376,14 € na spolufinancovanie projektu EU / Rekonštrukcia a zníţenie energetickej náročnosti – 
ZUŠ Nová Dubnica – 5% /od VUB banka Slovensko a.s. – od 1.1.2015 – 31.12.2015 – 440,19 € 

-      celková výška uhradených úrokov k 31.12.2015 je vo výške 2 625,66 € 
-     výška úrokovej sadzby je hodnota 1-mesačného EURIBORu + 2,6 % p.a. 
 
 splátka úrokov  Termínovaný úver VUB banka Slovensko  č. 485/2012/UZ – čerpaného vo výške  

129 998,33 € na samofinancovanie neoprávnených výdavkov k projektu EU / Rekonštrukcia 
a zníţenie energetickej náročnosti – ZUŠ Nová Dubnica – samofinancovanie /od VUB banka 
Slovensko a.s. – od 1.1.2015 – 31.12.2015 – 981,94 € 
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-      celková výška uhradených úrokov k 31.12.2015 je vo výške 6 754,67 € 
-     výška úrokovej sadzby je hodnota 1-mesačného EURIBORu + 2,4 % p.a.  
 
 splátka úrokov  Termínovaný úver VUB banka Slovensko  č. 856/2014/UZ – čerpaného vo výške  

149 127,12 € na investičné akcie mesta – od 1.1.2015 – 31.12.2015 – 2 876,02 € 
-      celková výška uhradených úrokov k 31.12.2015 je vo výške 3 155,23 € 
-     výška úrokovej sadzby je hodnota 3-mesačného EURIBORu + 2,1 % p.a.  
 
 splátka úrokov  zo ŠFRB – UZ č. 302/268/2013 – čerpaného na výstavbu nájomného bytu 2*9 b.j. 

vo výške  532 320 €/ úverový rámec je 532 320 €/ – od 1.1.2015 – 31.12.2015 – 5 145,64 € 
             -     celková výška uhradených úrokov k 31.12.2015 je vo výške 11 340,43 € 

-      výška úrokovej sadzby je hodnota 1% p .a. 
 
 splátka úrokov  zo ŠFRB – UZ č. 300/314/2015 – čerpaného na výstavbu nájomného bytu 2*9 b.j. 

vo výške  474 840 €/ úverový rámec je 474 840 €/ – od 1.8.2015 – 31.12.2015 – 2 101,74 € 
             -     celková výška uhradených úrokov k 31.12.2015 je vo výške 15 806,38 € 

-      výška úrokovej sadzby je hodnota 1% p .a. 
 
 splátka úrokov  z ČSOB – UZ č. 0473/15/08690 – čerpaného na refinancovanie úverov 

poskytnutých v Prima banka Slovensko a.s. vo výške  1 400 000 € – od 1.4.2015 – 31.12.2015 – 
8 991,49 € 

             -     celková výška uhradených úrokov k 31.12.2015 je vo výške 8 991,49 € 
-      výška úrokovej sadzby je hodnota 1-mesačného EURIBORu + 1,5 % p.a. 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.3.3 Poistenie majetku 11 000 12 074 11 744,65 97,27% 

01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány 11 000 12 074 11 744,65 97,27% 

- povinné poistenie   a havarijné poistenie   sa vzťahuje na všetky autá /hromadná poistka /, ktorých je mesto 
vlastníkom, poistené sú v Komunálnej poisťovni  a.s. a WOLKSWAGEN Finančné sluţby s.r.o. - ide aj o úhradu 
mesačných splátok  za novú Fabiu  47,43 €  a a dve Fabie Combi 55,23 €- celkom 2 625 € 

- poistenie majetku 9,1 tis. € -  budov a ich  hmotného a nehmotného majetku  / vrátane bytovky ŠFRB I. a II. / 
sa vzťahuje  aj na školy, škôlky, ZUŠ a CVČ, poistné korešponduje s navýšením  hodnoty majetku po rekonštrukcii 
budov z eurofondov – Generali Slovensko poisťovňa a.s. 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.4 Finančná politika 393 792 367 901 353 057,59 95,97% 

1.4.1 Projekty, expertízy, znalecké posudky 287 952 270 096 255 252,59 94,50% 

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 22 000 22 714 22 045,09 97,06% 

- teplo na budove MsU 10,3 tis. € , voda 907 € , el. energia 4,6 tis. € ,  
- údrţba budov – 6 tis.  € rekonštrukčné a stavebné práce, výmena stropných kaziet, elektroinštalačné práce 

a výmena kobercov 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 290 461 424,94 92,18% 

- budova Poţiarnej zbrojnice v Kolačíne -   voda  44 €  /fakturuje sa štvrťročne / , el. energia 380 € - mesačné 
zálohy sú vo výške 10,4 €, a boli zvýšené od 3/2015 na 21,76 € nedoplatok za rok 2014 bol vo výške 142 €   
  

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

04.4.3 Výstavba 12 000 5 940 5 940,00 100,00% 

- oprava parkovacích miest - Sady Cyrila a Metoda Nová Dubnica 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 147 405 135 308 125 696,83 92,90% 

- výdavky na teplo, plyn, el. energiu a vodu na budovách – ZUŠ, ZUŠ bývalá, MsWC a tribúna, ubytovňa, fontány, 
Dlhé diely, azylový byt, Tekos, ostatné nebytové priestory, mestské byty a 42 bj – 86,9 tis. €   

- kábel CYKY + lanko - napojenie areálu Zberný dvor – 911 €   
- výmena dverí na mestskom NP  - stávkovej kancelárie firmou ALUVI s.r.o. 1,8 tis. €, zriadenie el. prípojky pre trhy 

na Mier. námestí 765 € / Tekos s.r.o. /, oprava strechy letného kina 395 €, oprava izolácie plochej strechy podlubia 



Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2015 

 

V Novej Dubnici Strana 47  

 

na ul. SNP v súbore B1 1 850 €, rozpočtované sú prostriedky na maľovanie po vandaloch, oprava ms hodín 100 €, 
oprava kosačky 285 €, údrţba fontány 984 €,  

- rozpočtované budú aj výdavky na základe podpísanej zmluvy o zápočte vo výške 6,6 tis. €, v príjmovej časti je 
zápočet rozpočtovaný na položke príjem z prenájmu NP , ide o technické zhodnotenie budovy / Bulicová a A. 
Škorčák / 

- sluţby boli uhradené vo výške 12,8 tis. € / ide o výdavky za správcovstvo a úhrady do FUaO  / a výdavky 
z ročného vyúčtovania na byty, nebytové priestory a 42 BJ 5,8 tis. € 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

07.2.4 Iné zdravotnícke služby 26 600 28 246 26 512,49 93,86% 

- výdavky na teplo na MsZS 12,2 tis. € , vodu  831 €  , el. energiu 6,8 tis. € - nedoplatok za rok 2014 bol 1,8 tis. € 
a zálohové fa sú na rok 2015 vo výške 423 €, telefón 1 tis. €, výdavky na pravidelnú  mesačnú údrţbu a kontrolu  
výťahov, vykonávanú na základe zmluvy 288 €, výdavky z ročného vyúčtovania z vyúčtovania roku 2014 5,3 tis. € 
- ide o vratky jednotlivým nájomníkom v MsZS, nakoľko všetky výdavky , ktoré hradí mesto sú zálohovo vyberané 
mesačne na účet mesta a sú rozpočtované v príjmovej časti 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

08.1.0 Rekreačné a športové služby 24 300 25 903 25 298,81 97,67% 

- výdavky na budove MŠK, teplo  16 tis. €  , voda  1,4 tis. €, el. energia 5,6 tis. € / - nedoplatok za 2014  je   1,2 
tis. € a zálohové fa na sumu 366 € 

- ventilátory, úchyty spiro potrubia s gumou a PVC gravitačné mrieţky – materiál na ŠH 70 €, postrek proti burine - 
futbalové ihrisko v Novej Dubnici 168 € , materiál KP - rúra,  odbočka, tyč 582 €   

- /GS design spol. s.r.o./  solárne fólie do  ŠH 850 € 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

08.2.0. Kultúrne služby 37 464 36 817 36 111,94 98,08% 

- výdavky na budovy kultúrna beseda a KOZ Kolačín, teplo  , plyn, voda a el. energia /nedoplatok za rok 2014 bol 
1 219 € a zálohy boli zvýšené z 365 € na 365 € / 13,4 tis. € , pranie obrusov a závesov 315 €, 666 € sa pouţilo na 
dovybavenie kuchyne v KB a KOZ Kolačín 

- výdavky na budovu kniţnice -  teplo  4,2 tis. €   a el. energia  800 €  -  zálohová fa je na sumu 157 €, poplatok do 
FUaO 2 tis. €  

- výdavky na budovu kina  teplo 12,4 tis. €   a el. energia 841 €  ,  nízke čerpanie je z dôvodu preplatku vo výške     
1 903 €, zálohová fa je na sumu 192 €, voda 32 €  

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 3 993 3 437 2 862,58 83,29% 

- výdavky na budovu  Domu smútku Kolačín a N. Dubnica a bývalej sobášnej siene -  el. energia 370 €,          teplo  
1 628 €  /na dome smútku  ND je preplatok za el. energiu za rok 2014 657 € /, voda 60 € 

- poplatok do FUaO za sobášnu sieň sú 762 € 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 13 900 11 270 10 359,91 0,00% 

- rozpočtované sú tu výdavky na prevádzku na budovu, ktorá slúţi ako nocľaháreň pre ľudí bez domova  - teplo, 
voda  a el. energia , prevádzkovaná je 01.12.- 31.03. mesiaca v roku a počas letných mesiacov je im k dispozícii 
kúpeľňa s moţnosťou osprchovania sa 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.4.3 Činnosť BP m.p.o. 105 840 97 805 97 805,00 100,00% 

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 105 840 97 805 97 805,00 100,00% 

- BP m.p.o. je na mesto napojený príspevkom, ktorý je mu mesačne zasielaný,   príspevok BP m.p.o. je súčasťou 
schváleného rozpočtu mesta na príslušný  rok, na rok 2015  je príspevok rozpočtovaný vo výške           97 805 € - 
príspevok bol poníţený zmenou rozpočtu o nedočerpané finančné prostriedky z roku 2014 o sumu 3 589 € 
a nedočerpané prostriedky z roku 2015 sú vo výške 4 176 € 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.5 Interné služby mesta 115 302 148 996 152 062,54 102,06% 

1.5.1 Podporná činnosť 108 592 139 450 132 813,20 95,24% 

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 104 802 131 638 125 013,15 94,97% 
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- výdavky na telekomunikačné sluţby / telefón, poštovné a koncesionárske poplatky / sú 28,5 tis. €    
- cestovné náhrady pokrývajú výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné sluţby /Viedeň/  - 267 € 
- materiálové vybavenie zahŕňa : 
- nákup interiérového vybavenia– zakúpené boli stoličky, kreslá, nábytok, koberce a doplnky pre kancelárie, ktoré 

boli rekonštruované 6,1 tis. € a pre MŠ P. Jilemnického bol zakúpený nábytok 3,5 tis. € 

- zakúpená telekomunikačná technika 802 € - Wifi router ZyXEL WAP3205 , mobilné telefóny - 20 ks, telefón 

Evolveo STRONGPHONE 
- prevádzkové zariadenia / vysávač, kanvice, ventilátory a ohrievače/  808 €   , zakúpené boli aj hasiace prístroje  

168 € 
- všeobecný materiál 16,6 tis. €  - tlačivá , tonery, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, papier, drobný 

materiál, CD ROM, známky pre psov, tonery, materiál pre MŠ 
- knihy a časopisy sú objednávané  na základe potrieb zamestnancov 1 127 € 
- reprezentačné – celkové výdavky sú vo výške  8,4 tis. €, výdavky sa delia na 3 kategórie: reprezentačné poslanci, 

primátor , sekretariát  
- štandardná  údrţba strojov na MsÚ sa týka údrţby kopírovacieho stroja TOSCHIBA eStudio 3511C,       ktorá sa 

vykonáva na základe platnej zmluvy 860 €, vykonala sa oprava automatických dverí na KC a vyčistenie písacích 
strojov 311 €, oprava alarmu 83 €   

- nájom za prenájom poštového priečinku v Slovenskej pošte 54 € a nájom priestorov na preškolenie poslancov   
346 € 

- služby: 
- školenia a s tým spojené výdavky na stravu a ubytovanie sú vo výške 3,9 tis. €, mesto je členom RZMaO  Trenčín, 

čo znamená pre mesto menšie poplatky za školenia, reklamu a inzerciu 920 €, vizitky 85 € 
- z toho: všeobecné služby 10,3 tis. € - výdavok za televízne sluţby Povaţskej televízii 9,4 tis. € na základe platnej 

zmluvy, ktorá pre mesto robí napr. záznamy z MsZ, mesačná platba je 850 €, fotosluţby 160 € , rozmnoţovacie 
sluţby 71 €, informačná podpora /Centr. nezisk. org.  A Wolters Kluwer   - portál / 552 €, výroba kľúčov 30 €, 
kníhviazačstvo 41 € ,výroba informačných tabúľ 65 € 

- špeciálne  služby 9,6 tis.  € - mesto má podpísanú zmluvu na revízie hasiacich prístrojov 2,2 tis. € , verejné 
obstarávanie 7,4 tis. € -  na PZ, výber áut, komunikácie a zazelenanie plôch, výstavba Polyfunkčného bytového 
domu, 24 b. j. v Novej Dubnici"  ,  súdne poplatky /overovanie dokladov / 1,5 tis. € ,  

- stravovanie je poskytnuté všetkým zamestnancom formou stravných  poukáţok 27,1 tis. €, hodnota stravného 
kupónu  je vo výške 3,15 €, zamestnávateľ prispieva 55 %-mi t.j.1,74 € na stravný lístok a zo sociálneho fondu je 
príspevok vo výške    0,36 € /súčasťou  výdavkov nie  je stravovanie opatrovateľskej sluţby, tá je v samostatnom 
oddiele/, provízia je vo výške  615 € 

- nákup kolkov 3 tis. €, ide o poplatok pri vklade do katastra nehnuteľnosti , pri predajoch majetku mesta napr. 
záhradkárske osady mali kupujúci v zmluve zapracované úhrady týchto poplatkov mestu 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

01.1.2 Finančné  a rozpočtové záležitosti 3 410 3 278 3 282,49 100,14% 

- poplatky z účtov mesta sú vo výške 3 262 €, mesto upravilo  počet účtov na 6 vo  VÚB, a.s., 1 v Prima banka a.s.      
/ ku koncu roka bude zatvorený/, 5 účtov v ČSOB a.s.  a 2 účty na bytovku zo ŠFRB  

- odvod z úrokov do ŠR 0 €, zráţková daň z účtov 20 € 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

01.6.0 Všeobecne verejné služby inde neklasifikované 0 4 195 4 186,99 0,00% 

- ide o finančné prostriedky rozpočtované na financovanie referenda 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 300 259 258,03 99,63% 

- materiál na chránenú dielňu MsWC, čistiace a hygienické potreby 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 80 80 9,33 11,66% 

- kancelárske potreby pre sobášnu sieň 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.5.2 Autodoprava 6 710,00 9 546,00 19 249,34 201,65% 

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 6 710 9 546 19 249,34 201,65% 
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- PHM a mazivá na 6 áut  8,4 tis. tis. €, ktoré sú v uţívaní zamestnancov mestského úradu Daewoo / k 31.12.bolo 
auto zošrotované /, Škoda Fabia, nová Fabia,  SuperB,  Hunday Sonata / k 31.12.2015 bolo odpredané / 

- servis a údrţba 1,3 tis. € zahŕňa beţné opravy áut, výmenu pneumatík a STK, prepravné výdavky sú vo výške  
485 € a diaľničné známky  a poplatky za parkovanie boli vo výške 523€ 

- položka transfery jednotlivcom vo výške 10 820 € je nerozpočtovaná nakoľko ide  o mimorozpočtový         
výdavok zo sociálneho fondu  
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

2 Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva 191 219 193 216 186 908,84 96,74% 

2.1 MsPO 172 703 174 407 168 765 96,77% 

2.1.1 Prevádzka 172 503 174 407 168 765,03 96,77% 

03.1.0 Policajné služby 172 503 174 407 168 765,03 96,77% 

- mzdy a odvody zamestnancov MsPO /9 zamestnancov/ a chránenej dielne /4 zamestnanci/ tvoria výdavky vo 
výške  cca 153,8 tis. € /v roku 2015 boli  vyplatené  a zúčtované  mzdy /za 12/2014 – 11/2015/ 

- prevádzkové výdavky – telefón 1 715 € , výmena chybnej kamery na ul. SNP 287 € 
- materiálové zabezpečenie 853 €,  kancelárske potreby 94 €, tonery 170 €, čistiace potreby 80 €, špeciálny materiál   

138 €, digitálny fotoaparát 109 € 
- termo oblečenie, pracovná obuv, svetre a nové uniformy pre nových členov MsP 1 420 € 
- dopravné výdavky  5 tis. €, ide o výdavky na PHM 3,2 tis. €, oleje, pneumatiky, servis 1,8 tis. € a údrţbu auta 

Citroen Berlingo  
- uhradená bola oprava monitorov 84 € 
- z prostriedkov vyčlenených na preventívne prehliadky bolo vyčerpaných 680 € a výroba potlače bola v sume 415 €  

- príspevok do sociálneho fondu je vo výške 1,5 % z hrubých miezd 1,5 tis. €, nemocenské dávky 214 €, na 
odstupné bolo vyplatených 2 367 €, odchodné 406 € 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

2.1.2 Kamerový systém 200 0 0,00 0,00% 

03.1.0 Policajné služby 200 0 0,00 0,00% 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

2.2 Civilná ochrana 11 090 11 133 10 890,10 97,82% 

02.2.0 Civilná ochrana 11 090 11 133 10 890,10 97,82% 

- energie za kryty civilnej obrany sú vo výške – cca 1 268 €, správcovské poplatky  550 € , výdavky z ročného 
vyúčtovania za rok 2014 485 € , revízie a kontroly na objektoch a zariadeniach neboli vykonané    0 €, príspevok 
do FUaO 8 tis. € a poistné za CO kryty 316 €, zaplatil sa pripojovací poplatok za CO kryty 216 €, za upratovanie 
spoločných priestorov bolo uhradených 33 €, materiál 41 € 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

2.3 Požiarna ochrana 7 426 7 676 7 253,71 94,50% 

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 7 426 7 676 7 253,71 94,50% 

- výdavky sú spojené s prevádzkou budovy Poţiarna zbrojnica  v Kolačíne a s fungovaním Mestského hasičského 
zboru telefón 1 € , časopisy 36 €, PHM –  351 € , pracovné odevy a obuv 2,4 tis. € / FLORIAN, s.r.o. -   uniformy/, 
opravy 1,2 tis. € /striekačka a auto /, účasť na súťaţiach 248 €, poţiarny nástenný hydrantový naviják   250 €, 
oslavy DHZ Kolačín 2,7 tis. € 
  

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

3 Mestská infraštruktúra 128 700 136 052 135 646,24 99,70% 

3.1 Verejné osvetlenie 57 000 68 478 68 260,50 99,68% 

3.1.1 Prevádzka a údržba VO 57 000 68 478 68 260,50 99,68% 

06.4.0 Verejné osvetlenie 57 000 68 478 68 260,50 99,68% 

- spotreba energie je hradená zálohami vo výške 49,2 tis.  € - mesačná záloha je 3,4 tis. €/ - nedoplatok za rok 2014 
je 12,6 tis. € , výdavky na materiál na verejné osvetlenie boli vo výške 318 € /väčšinou išlo o výmenu nesvietiacich 
častí a zvesenie časti výzdoby/, náhradné diely na slávnostné vianočné osvetlenie 3,3 tis. €, údrţba verejného 
osvetlenia  je 12,3 tis. € / rutinná oprava a výmena výbojok/ a slávnostného osvetlenia 3,1 tis. € /ide o rozvešanie 
a zvesenie/ 
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  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

3.2 Mestský rozhlas 6 200 2 074 1 929,05 93,01% 

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 6 200 2 074 1 929,05 93,01% 

- beţné opravy  mestského rozhlasu 1 929 €  / opravy sa vykonávajú na základe platnej ročnej zmluvy so spol. 
Tekos s. r.o. / a nákup materiálu 0 € 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

3.3 Mestské komunikácie 65 500,00 65 500,00 65 456,69 99,93% 

3.3.1 Údržba miestnych komunikácií 45 000,00 48 058,00 48 057,17 100,00% 

04.5.1 Cestná doprava 45 000 48 058 48 057,17 100,00% 

- oprava výtlkov  v meste 25 551 €, oprava ţivičných povrchov 21 705 € /oprava chodníka - 60m2, vyasfaltovanie 

povrchov komunikácií vo vnútroblokoch obytných súborov v Novej Dubnici" /.  oprava chodníkov 800 €, údrţba sa 
vykonáva spoloč. Tekos s.r.o. na základe objednávok z mesta  
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

3.3.3 Nákup a údržba dopravného značenia 20 500 17 442 17 399,52 99,76% 

04.5.1 Cestná doprava 20 500 17 442 17 399,52 99,76% 

- osadenie nových  značiek,  štandardná údrţba značiek, jednak z dôvodu poškodenia vandalmi, poškodenia 
poveternostnými podmienkami, a v prípade ak značka nespĺňa parametre, sa uskutoční v priebehu ďalších 
mesiacov , túto výmenu zabezpečuje pre mesto firma Tekos s.r.o., značky sú zabezpečované prostredníctvom 
firmy GETOS s.r.o.  -  2 265 €, oprava značiek 192 € 

- oprava vodorovného dopravného značenia je vykonávaná firmou GETOS s.r.o.  14 942 €   
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

4 Odpadové hospodárstvo 498 303 507 906 507 358,02 99,89% 

4.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu 324 350 296 185 296 179,33 100,00% 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 322 050 293 545 293 540,63 100,00% 

- zakúpený  drobný materiál  4,4 tis. €  / svietidlo, duša na káru, písacie potreby, lepiace pásky, tesnenie, farby, 
laky, hlina/ a technický materiál 224 € , išlo o drobné výdaje /prac. rukavice, ručná pílka, brúska, klince, drôty, 
spray na kontajnery, viazacia páska a big bagy a iné/ 

- mesto vyváţa odpad na skládku LUŠTEK – UNIKOMAS a.s. na základe platnej zmluvy, ktorej predmetom úprav je 
kaţdoročne cenník za jednotlivé sluţby,  náklady sú  vo výške  261 tis.  €     , na likvidáciu odpadu z investičných 
akcií mesta sa poţilo 10,5 tis. € 

- vývoz psích exkrementov je vo výške 4,3 tis. €, poplatok za uloţenie odpadu na skládku 13 tis. €, rozmnoţovacie 
práce 21 € 

- práce pre mesto vykonáva na základe Zmluvy č. 348/2014 spoločnosť TEKOS, s.r.o.  ,  v rámci zmluvy je 
zabezpečený vývoz komunálneho odpadu pre fyzické a právnické osoby, vývoz objemného odpadu, vývoz psích 
exkrementov, vývoz  uličných smetných nádob, odstraňovanie nepovolených skládok odpadu, jarné a jesenné  
upratovanie, vývoz separovaného zberu a    čistenie  stanovíšť okolo nádob na odpad 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 2 300 2 640 2 638,70 99,95% 

- výdavok sa týka vývozu odpadu z mestskej trţnice 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

4.2 Stojiská a odpadové nádoby 6 350 11 767 11 263,77 95,72% 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 5 850 11 267 11 263,77 99,97% 

- od spoločnosti BINS s.r.o. ,  a MEVA – SK s.r.o. mesto zakúpilo 8 ks pozinkovaných vloţiek do košov, FEREX 
s.r.o. - 10 ks 1 100 l plastových kontajnerov, 6 ks poklopov, 24 ks koliesok  a 210 ks pruţín na 1 100 l kontajnery, 

40 ks plastových kontajnerov 120 l, 15 ks exteriérových smetných kovových košov, betónové koše, pozinkované 

vloţky, 5 ks kontajnerov štandard, plastové kontajnery, veko bez popolníka 5,8 tis. €,  zakúpené boli koše na psie 
exkrementy 850 € 

- rozvoz odpadových nádob 220 €, údrţba stojísk pod kontajnery 1 078 €, údrţba psích toaliet 60 € 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

05.6.0 Ochrana životného prostredia 500 500 0,00 0,00% 
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- prostriedky sú vyčlenené na prevenciu a nápravu environmentálnych škôd 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

4.3 Recyklácia odpadu 167 603 199 954 199 914,92 99,98% 

4.3.1 Zberný dvor 75 615 79 829 79 793,85 99,96% 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 75 615 79 829 79 793,85 99,96% 

- mzdy a odvody zamestnancov v chránenej dielni na zbernom dvore  / 12 pracovníkov / -  71,8 tis. € , výdavky na 
mzdy sú mestu refundované zo strany ÚPSVaR TN, prídel do SF je  652 €, nemocenské dávky 570 € 

- materiál pre chod CHD Zberný dvor bol zakúpený v hodnote 1 538 € / sito na piesok, lep, ventil, farby, zámok, 
pracovná obuv, oblečenie , rukavice atď. pre zamestnancov , čistiace a hygienické potreby / 

- úprava zberného dvora 1,7 tis. €   / hrebeňový zdvihák strechy kontajnera /  
- špeciálne sluţby 1,9 tis. € - odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie pracovných strojov a el. 

spotrebičov na Zbernom dvore, odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie na Zbernom dvore, 

distribúcia novín "Zelené zvesti" - 2 795 ks, kontrola, nastavenie a úradné overenie cestnej váhy,  oprava VZV 

HELI CPQD35  . 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

4.3.2 Kompostovisko 10 000 13 876 13 875,08 99,99% 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 10 000 13 876 13 875,08 99,99% 

- mesto má zriadené kompostovisko, na ktoré sa robí zvoz kompostu, pokosenej trávy, odpadu  rastlinného pôvodu 
z jarného a jesenného upratovania zo záhradkárskych osád, škôl, škôlok, taktieţ obyvatelia mesta sem môţu voziť 
bio odpad , sluţby, ktoré sa vykonávajú strojovo -  ide o prekopanie a uhŕňanie kompostu , ktorú vykonáva počas 
roka spoločnosť TEKOS s.r.o.   
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

4.3.3 Separovaný zber 81 988 106 249 106 245,99 100,00% 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 81 988 106 249 106 245,99 100,00% 

- plastové vrecia na odpad  4,4 tis. € , z reprezentačných prostriedkov sa pouţilo 42 € - odmeňovanie škôl  za 
separáciu 

- prepravné  4,3 tis. €, fakturované spoločnosťou Tekos s.r.o., ktorá vykonáva pomocnú prepravu napr. konárov 
prípadne niektorých komodít na separovanie 

- na odvoz na ďalšie spracovanie k  odberateľom / išlo o separovanie viacerých komodít – nebezpečné odpady, 
stavebné a drevo /boli pouţité výdavky vo výške cca 96,3 tis. €  , pod odmenou za propagáciu sú zaúčtované 
výdavky na odmeny pre školy , ktoré sa zapojili do súťaţe v separovaní odpadu 480 €  

- separovanie ostatných komodít – papier, sklo, tetrapaky, plasty, kovy,  pneumatiky, elektro-odpad sú odpady, za 
odber ktorých mesto neplatí, naopak, mesto získava z ich separácie finančné zdroje na základe vystavených 
odberateľských faktúr / príjem je v príjmovej časti rozpočtu/ 

- na tlač zelených zvestí sa pouţili finančné zdroje z recyklačného fondu 720 € 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

5 Prostredie pre život 133 370 124 699 121 347,60 97,31% 

5.1 Starostlivosť o verejnú zeleň 74 200,00 69 455,00 67 257,61 96,84% 

5.1.1 Výsadba a výruby verejnej zelene 16 000 8 431 6 294,68 74,66% 

06.2.0   16 000 8 431 6 294,68 74,66% 

- nebol vykonaný orez stromov, krov  a drevín  
- rastlinný materiál na výsadbu objazdu ku priemyselnému areálu Hliny  -   LOTOS - garden, s.r.o.  a areálu mesta   

6 100 €, výrub suchých stromov 195 € 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

5.1.2 Údržba - kosenie , orezy, hrabanie 50 700 53 446 53 389,96 99,90% 

04.5.1 Cestná doprava 0 0 0,00 0,00% 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 48 700 51 246 51 243,56 100,00% 

-  PHM do kosačiek 22 €,  kosenie dvorov, priestranstiev a reprezentačných plôch, odvoz trávy 48,8 tis. € 
- údrţba prevádzkových zariadení 1,9 tis. € - oprava brzdového valca vysokozdviţného vozíka , doplnenie zubov k 

lisu Ekopack  , servisný výjazd na  triediacej linke , oprava radiátorov,  udrţiavacie práce v arboréte 500 € 
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  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

05.6.0 Ochrana životného prostredia 2 000 2 200 2 146,40 97,56% 

- výdavky boli vyčlenené na deratizáciu verejnej zelene  
  

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

5.1.3 Údržba rigolov, vpustov a okolia komunikácií 7 500,00 7 578,00 7 572,97 99,93% 

04.5.1 Cestná doprava 7 500 7 578 7 572,97 99,93% 

- na údrţbou rigolov a vpustov sa pouţilo 6,3 tis. € /vyčistenie a úprava trativodov, prepojenie kanalizácia pri 
garáţach , preplachovanie kanalizácie, prevedené kamerové skúšky kanalizácie na ul. Okruţnej v ND /, 
prostriedky boli vyčlenené  na nákup bahenných košov do vpustov 1 195 € 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

5.2 Starostlivosť o verejné priestranstvá 59 170 55 244 54 089,99 97,91% 

5.2.1 Údržba verejných priestranstiev 45 000 43 537 43 536,75 100,00% 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 45 000 43 537 43 536,75 100,00% 

- údrţba verejných priestranstiev zahŕňa ručné a strojové čistenie miestnych komunikácií  a chodníkov, (posyp 
a prehŕňanie komunikácií), čistenie areálu zdravia , odvoz odpadu z odpočívadiel, údrţba brehov potoka - Kolačín 

- celoročná údrţba bola vo výške 43,5 tis. €  /výdavky sú najmä za zimnú údrţbu  a pohotovosť 34,7 tis. €/, z toho 
5,1 tis. € bolo pouţitých na nákup posypovej soli 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

5.2.2 Budovanie a vybavenie ihrísk 11 000 8 100 7 560,88 93,34% 

06.2.0 Rozvoj obcí 11 000 8 100 7 560,88 93,34% 

- výdavky sú rozpočtované na nákup ihriskových prvkov  - 2,7 tis. € /drevná štiepka a 9 t piesku/  , dosky na lavičky  
24 ks a liatinová lavička Viedeň 943 €,  na údrţbu lavičiek sa pouţilo 1,1 tis. € a  a na úpravu ihrísk 2 tis. € - dovoz 
a doplnenie piesku a štiepky, zabetónovanie ihriskového prvku Lienka, servis 4 detských ihrísk    

- počas roka sú pravidelne vykonávané revízie zariadení na detských ihriskách – 835 € 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

5.2.3 Správa a prevádzka cintorínov 3 170 3 607 2 992,36 82,96% 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 3 170 3 607 2 992,36 82,96% 

- spotrebovaná voda na cintoríne v N. Dubnici je v sume 736 €  
- na zabezpečenie údrţby cintorínov  zamestnancom, ktorý ju vykonáva bol zakúpený materiál  na údrţbu  riedidlo, 

farba, lanko do vyţíňačky, piktogramy 148 €, vyčlenené sú prostriedky na pracovný odev 203 € pre zamestnanca 
na cintoríne, palivo a oleje do kosačiek  105 € 

- bola uzavretá Zmluva o dielo č. 105/2013 medzi mestom a p. Kondelom -  pohrebné sluţby , predmetom  ktorej  je 
správa a prevádzkovanie pohrebísk  a domov smútku a  s tým spojené sluţby na  území N. Dubnice  1,8 tis. €             
/ úhrada je štvrťročne 450 € / 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

6 Kultúra a šport 192 536,00 143 162 141 696,68 98,98% 

6.1 Kultúrny dom Kolačín, Kultúrna beseda 260 498 445,07 89,37% 

08.2.0. Kultúrne služby 260 498 445,07 89,37% 

- výdavok sa týka nákupu  drobného materiálu a čistiacich a hygienických potrieb  
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

6.2 Mestská knižnica 3 934,00 6 498,00 6 177,92 95,07% 

08.2.0. Kultúrne služby 3 934 6 498 6 177,92 95,07% 

- poštové a telekomunikačné sluţby 290 €,  zahŕňajú poplatok za internet, poštovné a telefón 
- interiérové vybavenie 548 €  - výroba výpoţičného pultu a kúpa koberca 
- na materiál 460 € –  nákup fólie na knihy 82 €, tonery 173 €, kvety 8 €, kancelárske potreby 85 €, čistiace 

a hygienické potreby 58 € , lieky a tlačivá 32 €, drobný materiál 23 €  
- kniţničný fond bol doplnený o nákup kníh v hodnote 3 627 € vo výške 1 995  mesto dostalo z MK SR dotáciu na 

nákup kniţničného fondu 
-  údrţba softvéru  630 €, údrţba budov 396 € /vymaľovanie priestorov/, nájom  poštového priečinku 54 €, oprava 

alarmu 53 € 
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- poplatky z účtov 16 €, odmeny a občerstvenie súťaţiacim a účinkujúcim 64 €, fotosluţby 19 €, upratovanie 
spoločných priestorov 23 €. 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

6.3 Kino 100 528 352,73 66,80% 

08.2.0. Kultúrne služby 100 528 352,73 66,80% 

- nákup čistiacich a hygienických potrieb   
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

6.4 Kultúra 58 650,00 93 952,00 93 517,71 99,54% 

08.2.0. Kultúrne služby 58 650 93 952 93 517,71 99,54% 

- materiál  1 806 € - kvety , vence, drobný materiál, 2 ks informačných skriniek 
- na občerstvenie pre účinkujúcich 301 €, reprezentačné predmety  2 tis. € 
- prepravné  5 820 € sú výdavky na prevoz lavičiek na Silvestra, úhrada za prenájom prenosných zábran a suchých 

WC, ktoré sa pouţívajú  na dopravnú uzáveru pri jarmokoch alebo pri rôznych kultúrnych akciách 288 € 
 

- Usporiadané kultúrne akcie v roku 2015, boli vo výške  67,5 tis. € : 
- XII. reprezentačný ples mesta 

- Výstava obrazov 

- Prezentácia čajovne Dobrých ľudí 

- Výstava šperkov 

- Detský karneval 

- Fašiangy 2015 – letný amfiteáter 

- Vystúpenie Donskí kozáci 

- Divadlo Snehulienka a 7 trpaslíkov 

- Medzinárodný deň ţien  

- Divadlo „Štyria na kanape! 

- Expedičná kamera 

- Deň učiteľov – FS Vršatec 

- Veľká noc ide – veľkonočné tvorivé dielne a trhy 

-  Divadlo „Kráska a zviera“ 

-      Divadlo „Kumšt“ 

- Výstava sukulentov  

- Koncert Kuzmich orchestra  

- Stavanie májov + oslavy  

         -      Novodubnické predajné trhy 

        -       Oslavy 40. výročia DOaM 

        -       Oslavy DHZ Kolačín 

        -       Oslavy Deň matiek 

        -       Divadlo The Grimm brothers  

        -       Koncert Ruský romans  

          -       Oslavy MDD + divadlo  

           -     Výstava Koleso-vedecká hračka  

           -     Výstava prác ţiakov ZUŠ 

           -      Divadlo poézia Tá láska  
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           -      zájazd Budapešť                         

           -      koncert Nedvědovcov     

           -      divadlo Kufrík ...parčík KB  

           -      promenádny koncert Trenčianska 12 ....Mierové námestie  

           -      Festival ruskej kultúry – FS Zvonica.....Mierové námestie   

           -      Festival ruskej kultúry – FS Ruská krása.....Mierové námestie  

           -      Prosiecka dolina, zájazd   

           -      promenádny koncert Nedanovčianka.....Mierové námestie   

           -      promenádny koncert Bučkovanka.....Mierové námestie 

           -      Bluegrassový večer ....amfík   

           -      oslavy SNP Kolačín 

           -      vystúpenie mexického folklórneho súboru ....Mierové námestie  

           -       FDOaM...Mierové námestie, amfík  

           -       Krakov, Vielička, zájazd  

           -       The Backwards, koncert .....kino Panorex  

           -      oslavy Miešaného speváckeho zboru.. kostol  

           -      výstava čipkárky...Panorex  

           -      Priestor človeka, výstava...hist. miestnosť  

           -      Sima Martausová, koncert...Panorex  

           -      Aj muţi majú svoje dni , divadlo ...Panorex  

           -      Kysucký prameň, koncert...Panorex  

           -      Snow film fest ....Panorex  

           -      Dancing Queen, koncert...Panorex  

           -      Mikuláš v Panorexe 

           -      Zájazd Valašské Klobouky  

           -      Vianoce s Kollárovcami,koncer...Panorex 

           -     Vianočné trhy, Mierové námestie 

           -      vianočné tvorivé dielne, ....hist. miestnosť  

           -      Vianočný koncert DOaM...Panorex 

           -      Vianočná kapustnica, Mierové námestie 

           -      Vianočný koncert Miešaného speváckeho zboru, kostol  

           -      Silvester, Mierové námestie     

         -   na propagáciu a reklamu sa pouţilo 244 € /reklamný polep/ 

- sluţby 12,4 tis.  € , čistenie po trhoch 906 € a ozvučenie akcií 4,2 tis. €, foto-sluţby 50 €, tlmočnícke sluţby 0 €, 
fotokniha 4,2 tis. € / súhlas na pouţitie umeleckých snímok a 170 ks knihy „Nová Dubnica vo fotografiách P. 
Jelínka“ / grafické sluţby 250 €, tlač kalendárov 1 440 €, rozmnoţovacie práce 5 €, zriadenie izby tradícií 
v Kolačíne 800 €, tlač broţúry 416 € a grafické sluţby 250 € 

- poplatky SOZA 552 €, catteringové a reštauračné sluţby 2,7 tis. € 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

6.5 Šport 2 850 4 035 3 665,99 90,85% 

08.1.0 Rekreačné  a športové služby 2 850 4 035 3 665,99 90,85% 

- súčasťou zabezpečenia konania športových podujatí  je potrebné  zabezpečiť občerstvenie pre účinkujúcich 
a poháre na ocenenie  725 € , prepravné 118 €, súťaţe 2,8 tis. € - MTB maratón 
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- mesto v roku 2015 zorganizovalo tieto športové podujatia: 
- Novodubnická latka 
- plavecké preteky pre ţiakov ZŠ 

-  Novodubnická 25-ka Ivana Markoviča – mesto Nová Dubnica spoluorganizátor   
- WORD Challenge day – organizátor mesto Nová Dubnica  
-  IX. Ročník medzinárodného futbalového turnaja prípraviek – mesto Nová Dubnica spoluorganizátor  
-  Ľahkoatletický  míting o pohár primátora mesta Nová Dubnica – mesto Nová Dubnica organizátor  
-       MTB maratón  

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

6.6 Vysielacie služby 8 560 9 351 9 237,26 98,78% 

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 8 560 9 351 9 237,26 98,78% 

- tlač NDZ /spol. PETIT PRESS/ spolu s distribúciou a grafickými sluţbami 9,2 tis. €, sluţby boli  vybraté na základe 
výberového konania,  poplatky SOZA  34 € 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

6.7 Dotácie na podporu kultúry a športu 118 182,00 28 300,00 28 300,00 100,00% 

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 35 000 0 0,00 0,00% 

- rozpočtovaná dotácia pre občianske zdruţenia, ktorá sa potom zmenou rozpočtu presunula do jednotlivých 
oddielov 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

08.1.0 Rekreačné a športové služby 0 22 900 22 900,00 100,00% 

- pridelené dotácie občianskym zdruţeniam na šport 
 

Telovýchova a šport 22 900,00 

HC Nová Dubnica - pozemný hokej 500,00 

HKM Nová Dubnica - pozemný hokej 1 300,00 

Klub slovenských turistov Kolačín 600,00 

KSD hokejbalové družstvo 200,00 

Mestský klub stolného tenisu, N. Dca  1 000,00 

MFK 12 150,00 

MFK - letný tábor 700,00 

OSA - Športová akadémia 500,00 

Športový klub VICTORY STARS 1 350,00 

Tenisový klub Nová Dubnica 500,00 

TJ Družstevník Kolačín N. Dca 4 100,00 

 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

08.2.0 Kultúrne služby 0 5 400 5 400,00 100,00% 

- pridelené dotácie občianskym zdruţeniam na kultúru 
 

Dychový orchester a mažoretky N.Dca 3 500,00 

Miešaný spevácky zbor N. Dca  1 000,00 

Slovenský skauting 62. Zbor STRELKA, N. Dca 600,00 

OVEČKOVO 300,00 

 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

09.1.2.2 Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou 83 182 0 0,00 0,00% 

- dôjde k preúčtovaniu výdavkov 
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  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

7 Vzdelávanie 150 975 247 179 247 179,00 100,00% 

7.4 Vzdelávanie 150 975 247 179 247 179,00 100,00% 

7.4.1 Občianske združenie EDEN 0 83 182 83 182,00 100,00% 

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 0 83 182 83 182,00 100,00% 

- výnos PDFO pre neštátne školské zariadenie EDEN   
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

7.4.2 Súkromné centrum špeciálno pedagog. poradenstva 34 552 47 574 47 574,00 100,00% 

09.6.0.2 
Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedef.podľa 
úrovne 0 0 0,00 0,00 

- rozpočtované prostriedky na odchodné pre MŠ 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

09.6.0.8 
Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedef.podľa 
úrovne 34 552 47 574 47 574,00 100,00% 

- výnos PDFO pre neštátne školské zariadenie ŠPPP 
 

7.4.3 Spojená školstvo sv. J.Bosca 116 423 116 423 116 423,00 0,00% 

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 116 423 0 0,00 0,00% 

- dôjde k preúčtovaniu výdavkov 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

09.2.2.1 
Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou 
starostlivosťou 0 116 423 116 423,00 100,00% 

- výnos PDFO pre neštátne školské zariadenie ŠPPP 116 423 € 
- dotácie boli rozpočtované v sume 1 700 € , ale došlo k vratke v celom objeme, nakoľko by nebol naplnený účel 

dotácie 
 

Vzdelávanie  00,00 

Spojená škola sv.J.Bosca 00,00 

 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

8 Sociálna starostlivosť 150 441 154 877 147 860,69 95,47% 

8.1 Obradná sieň a ZPOZ 2 660 2 861 2 307,21 80,64% 

8.1.2 Činnosť ZPOZ 2 660 2 861 2 307,21 0,00% 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 2 660 2 861 2 307,21 0,00% 

- nákup kvetov na príleţitostné obrady /pohreb, svadba, uvítanie detí do ţivota, ţivotné jubileum/  794 €, 
reprezentačné 55 €,CD ROM 40 €, repre výdavky 66 € 

- za obrady bolo členom ZPOZ vyplatených 1 409 € 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

8.2 Služby pre občanov 147 781 152 016 145 553,48 95,75% 

8.2.1 Obradná sieň a ZPOZ 130 831 127 977 126 050,29 98,49% 

10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 130 831 127 977 126 050,29 98,49% 

- výdavky na opatrovateľskú sluţbu  a aparát opatrovateľskej sluţby uţ nie sú hradené z dotácií zo ŠR, ale priamo 
mesto vyčleňuje z výnosu dane z príjmov výšku finančných prostriedkov, ktoré pouţije 

- opatrovateľská sluţba v domácom prostredí je za rok 2015 poskytovaná 86 občanom s počtom 19 opatrovateliek, 
OS zabezpečuje nevyhnutné ţivotné úkony a práce v domácnosti pre opatrovaných , a tieţ zabezpečuje kontakt 
so spoločenským prostredím 

- na mzdy a odvody na opatrovateľky sa pouţila suma 115,3 tis. € , na nákup drobného materiálu sa pouţilo 464 € 
- výdavok na stravovanie opatrovateliek prostredníctvom stravných poukáţok  je vo výške 7,3 tis. € /stravovacie 

poukazy prislúchajú jednotlivým  zamestnancom na základe pracovného úväzku/  a provízia  za stravné kupóny   
160 €, prídel do SF  1 tis.€ 

- výdavky za sluţby lekára z dôvodu posúdenia odkázanosti  na základe lekárskeho nálezu 237 €, sluţba 
posudkového lekára 1 112 €,  vyplatené nemocenské dávky 400 € 
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- príjmy vybraté od obyvateľov, ktorým je opatrovateľská služba poskytovaná sú vo výške 16,6 tis. €. 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

8.2.2 Klub dôchodcov 280 330 328,50 99,55% 

10.2.0 Staroba 280 330 328,50 99,55% 

- pre  členov Klubu dôchodcov, ktorí  sa stretávajú v Kultúrnej besede je uhradené celoročné predplatné jedného 
periodika /Pravda/ 153 € ,  okrem toho mesto počas roka  hradí výdavky na prevádzku budovy – teplo, vodu, el. 
energiu, čistiace  a hygienické potreby 140 €, kancelárske potreby 37 €, správkyne budovy a upratovačku 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

8.2.3 Sociálna podpora 16 670 18 709 14 174,69 75,76% 

10.2.0 Staroba 6 600 6 319 2 759,37 43,67% 

- reprezentačné výdavky  300 €  , materiál 97€ 
- dôchodcom bol vyplatený príspevok na stravu občanom, ktorí sa stravujú v Repo Gastro alebo v Zariadení pre 

seniorov vo výške 2 364 €  
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 10 070 12 390 11 415,32 92,13% 

- výdavky boli vynaloţené na  stravovanie pre ľudí bez domova vo výške  84 € strava bola poskytovaná na prelome 
rokov 2014/2015 a 2015/2016 ,vyuţívali sa aj sluţby školskej jedálne ZS J. kráľa , ktorá poskytovala teplú večeru 
počas pracovných dní, v sobotu a nedeľu im zabezpečovali stravu  správcovia ubytovne 

- materiál na zabezpečenie útulku je vo výške 240 €, prepravné je 0 € - prevoz vybavenia do ubytovne 
- na dohody bolo vyplatených 3,7 tis. € -  ide o prevádzkovanie a dozor v ubytovni   
- dávka soc. pomoci sociálne slabším rodinám, v tomto roku bola poskytnutá vo výške   3 tis. €, z toho časť 

finančných prostriedkov bola vyplatená nie formou rozhodnutia 
- finančné prostriedky z ÚPSVaR na rodinné prídavky  na dieťa, príp. príspevok na zdr. starostlivosť a dôchodky    

2,7 tis. €,  pohrebné trovy mesto uhradilo pri úmrtí občana boli vo výške 1,5 tis. € 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

8.2.4 Dotácie občianskym zariadeniam 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00% 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 0 2 500 2 500,00 0,00% 

 

Náboženské a iné spoločenské služby 2 500,00 

Klub paličkovanej čipky N. Dca 700,00 

Miestny odbor Matice slovenskej 0,00 

Detská organizácia FÉNIX N. Dubnica 500,00 

Slovenský rybársky zväz, obv.org.2 - N. Dubnica 500,00 

Združenie seleziánov - DOMKA 400,00 

Únia žien Slovenska, N. Dca 200,00 

Združenie občanov káblovej televízie IBV Miklovky 200,00 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 0 2 000 2 000,00 0,00% 

 

Sociálne zabezpečenie 2 000,00 

Asociácia nepočujúcich Slovenska - ANEPS 150,00 

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi 150,00 

Jednota dôchodcov Slovenska ZO Kolačín 250,00 

Jednota dôchodcov Slovenska ZO N. Dubnica 450,00 

Klub Venuša, N. Dubnica 250,00 

Slovenská únia sluchovo postihnutých ZO Ilava 250,00 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, N. Dubnica 500,00 
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  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

10.2.0 Zariadenie soc. služieb - staroba 0 500 500,00 0,00% 

 

Zariadenie sociálnych služieb 500,00 

Združenie klubu dôchodcov  500,00 

 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

9 Mestský extravilán a intravilán 0 48 170 47 986,14 0,00% 

9.2 Mestský intravilán 0 48 170 47 986,14 0,00% 

9.2.3 Dlhé Diely - bytovky 0 48 170 47 986,14 0,00% 

06.2.0 Rozvoj obcí 0 43 924 43 740,52 0,00% 

- výdavky boli pouţité na spolufinancovanie projektu „ Zazelenanie plôch v obytnej zóne Dlhé Diely“. 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

06.6.0 Bývanie a občianske vybavenie 0 4 246,00 4 245,62 0,00% 

- výdavky sú spojené s elektrickým pripojením bytového domu 2*9 bj II. 
 
 

Analýza kapitálového rozpočtu  
– výsledok hospodárenia s rozpočtom k 31.12.2015 –  -483 811,48 €      
  

Kapitálový rozpočet je postavený schodkový  -  príjmová časť je  1 504 285 € / zvýšenie je oproti schv. r  308 110 €/ 
výdavková časť je 2 178 398 € / zvýšenie je o 591 301 €/ . Schodok je vo výške -675 313 € , je  vykrývaný vo výške 
658 513 €  z prebytkových finančných operácií a vo výške 16 800 €  z bežného rozpočtu. 
 
Investičné akcie mesta boli postupne realizované na základe prijatých platieb z odpredajov, aby nedošlo k nepokrytiu 
výdavkov príjmami.  
Kapitálové príjmy boli naplnené na  82,96 %  a výdavky sú čerpané na 79,45 %. 
Príjmová časť rozpočtu pozostávala z týchto hlavných príjmov: 

1) príjem z predaja bytov a nebytových priestorov – tvorilo 11 % zo skutočných príjmov 
2) príjem z predaja pozemkov / pozemky vyčlenené na odpredaj a pozemky PZ Hliny / - 58 % podiel na príjmoch – 

k naplneniu rozpočtu došlo aj napriek odkladu úhrady na rok 2016 od spol. Invest s.r.o vo výške 100 tis. €  
3) príjem zo ŠR /dotácia z MDVaRR SR na odkúpenie bytového domu na nájom 2*9 b .j. II., dotácia na rekonštrukciu 

telocvične, na realizáciu nového ihriska a na kamerový systém - 31 % podiel na príjmoch. 
  

Výdavkovú časť rozpočtu malo naše mesto postavenú tak, ţe časť výdavkov bola financovaná : 
 výdavky na odkúpenie 2*9 bytovej jednotky II. vo výške cca 843,6 tis. € je vo výške cca 316,5 tis. € financovaná 

z dotácie zo MDVaRR SR /KP/, z úveru zo ŠFRB  cca 474,8 tis. € / FA / , cca 52 tis. € vlastné zdroje z predaja 
majetku 

 zostávajúce investičné akcie plánované na rok 2015 boli vo výške cca 888 mil. € a boli čiastočne kryté príjmami  
z predajov bytov, nebytových priestorov ,pozemkov a z úveru. 

 

Kapitálový rozpočet  -  schválený  plnenie plnenie plnenie 

mesto rozpočet rozpočtu v € rozpočtu v tis. € rozpočtu v % 

Kapitálové príjmy: 1 504 285,00 1 247 979,56 1 248 82,96% 

Kapitálové výdavky: 2 179 598,00 1 731 791,04 1 732 79,45% 

Rozpočet -675 313,00 -483 811,48 -484   

 
 

 
Kapitálové príjmy – plnenie je vo výške   247 979,56 € (82,90 %) – upr. rozpočet 

1 504 285 € / bez PS/ - schv. rozpočet  1 196 175 € 
 

- zmenou  rozpočtu došlo k zvýšeniu rozpočtovaných príjmov cca o 308,1 tis. €,  cca 270 tis. z tejto sumy tvorili dotácie, 
zvyšok tvorili vyšší príjem z pozemkov  
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- nenaplnené rozpočtované finančné prostriedky sú vo výške cca 256,3 tis. € / 100 tis. € príjem od N. Dubnica Invest s.r.o.  
z predaja pozemkov, 195 tis. € projekt obnovy VO / 

 
200 nedaňové príjmy –  sch.r. 879 655 € - up.r. 917 765 € - plnenie  856 459,56  € /93,3 %/  
 
 

 231 z predaja budov    sch.r. 65 576 € up.r. 60 960 €                                 60 960 € 
33 00 00 – bola odpredaná budova Amfik Pab-u, odpredaj bol schválený MsZ  

 
231 z predaja budov    sch.r. 0  € up.r. 0 €                                   1 501 € 
33 00 06 – príjem z predaja automobilu HUNDAI SONATA, ktorý bol vyradený z majetku a MsZ schválilo jeho odpredaj za 
zostatkovú cenu  

 
231 predaja bytov 42 bj    sch.r. 61 576 € up.r. 75 523 €                                     75 523,05 € 

33 00 04 – rozpočtované sú príjmy z predaja bytov 61 576 €, schválených MsZ   -   
- Vlčko Karol 9 227,30 € je posledná splátka z predaja bytu 

- Papulák Dušan 29 720,75 € -  úhrada za odpredaj bytu na 42 bj  
- Paprancová Mária  36 575 € -  úhrada za odpredaj bytu na 42 bj  

 
233001 z predaja pozemkov   sch.r. 44 583 € up.r. 87 456 €                         124 648,01 € 
22 30 00 - pozemky sú odpredávané na základe uznesení schválených MsZ / väčšina úhrad má splátkový kalendár/, vyšší 
príjem bol za odpredané pozemky pod amfiteátrom 52 tis. € a odpredané pozemky spoločnosti Bamax plus s.r.o. 65,5 tis. € 
 

233001 z predaja pozemkov   sch.r. 0 €  up.r. 676,50 €                                676,50 € 
33 00 05 - pozemky pod 42 bj 
 

233001 z predaja pozemkov N.D. Invest s.r.o.   sch.r. 130 000 € up.r. 103 200 €             103 200 € 
33 00 25 -  príjem je naviazaný na predaj pozemkov / ide o 2 pozemky  v PP pri kruhovom objazde a pri ceste/ -  

- PKM VINUM s.r.o.25 200 € - uhradené 2 splátky 
- M . Solava 78 000 € - uhradená 1. splátka 

 
233001 z predaja pozemkov N.D. Invest s.r.o.   sch.r. 200 000 € up.r. 200 000 €             100 000 € 
33 00 28 -  príjem bol v roku 2015 vo výške 100 tis. €, zostávajúcich 100 tis. €  bude príjmom roku 2016 na základe platnej 
zmluvy 
 

233001 z predaja pozemkov PZ Hliny II. etapa  sch.r. 0 €  up.r. 0 €                          1 € 
33 00 32 -  doplatok z roku 2014 
 
 

233001  predaj pozemkov PZ Hliny IV. etapa   sch.r. 377 920 € up.r. 389 950 €               389 950 € 
33 00 34 -  v IV. etape sa čakajú posledné splátky od spoločností : 

- Badertscher SK s.r.o. 90 772 € 
- Daejang 246 568 € 
- KOV Dca  s.r.o. 20 450 € 
- p. Klučár 24 060 € 
- p. Sabol 8 100 € - uhradené. 

 
 
 

300 granty a transfery – sch.r. 316 520 € - up.r. 586 520 € - plnenie  391 520 € /66,7 %/ 

 

322001 zo štátneho rozpočtu     sch.r. 316 520 €  up.r. 316 520 €              316 520 € 
71 30 0073 - dotácia z Ministerstva  dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu 2*9 bytovky II, k plneniu došlo 
po načerpaní úveru v 9/12 
 

322001 zo štátneho rozpočtu     sch.r. 0 €  up.r. 30 000 €                                 30 000 € 
71 30 0082 - dotácia z Ministerstva financií SR na kapitálové výdavky na účel „Rekonštrukcie strechy na objekty telocvične 
ZUŠ Štefana Baláţa.“  
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322001 zo štátneho rozpočtu     sch.r. 0 €  up.r. 40000 €                                 40 000 € 
71 30 1032 - dotácia z Úradu vlády SR na kapitálové výdavky na účel „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním 
na výstavbu multifunkčných ihrísk zameraných predovšetkým na deti a mládeţ /realizácia bola presunutá do roku 2016/.  
 
322001 zo štátneho rozpočtu     sch.r. 0 €  up.r. 5 000 €                                  5 000 € 
32 20 22  - dotácia z MV SR – na kapitálové výdavky na účel „Rozšírenie kamerového systému v meste Nová Dubnica.“ 

  
322001 zo štátneho rozpočtu     sch.r. 0 €  up.r. 195 000 €                                        0 € 
71 30 0012  - refundácia nákladov na projekt „Obnova verejného osvetlenia v meste N. Dubnica“ – projekt nebol 
zrealizovaný, nedošlo ani k plneniu ani k čerpaniu prostriedkov na tento účel 

 
 
 

Kapitálové výdavky – plnenie je vo výške 1 731 791,04 € (79,45 %) – upr. rozpočet 
2 179 598 € / bez PS/ - schv. rozpočet  1 588 297 € 

 
- zmenou  rozpočtu došlo k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov cca o 591,3 tis. €,  rozpočet sa posilnil z dôvodu 
zapracovania hospodárskeho výsledku z roku 2014 , načerpaním úveru na investičné akcie a vyššími príjmami 
- nedočerpané rozpočtované finančné prostriedky sú vo výške cca 447,8 tis. € / 100 tis. € splátka kúpy letného ihriska,      
100 tis. € transfer N. Dubnica Invest s.r.o., 200 tis. € projekt obnovy VO a 40 tis. € dotácia na výstavbu multifunkčného 
ihriska / 
  

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1 Správa mesta 61 020 221 494 217 608,14 98,25% 

1.2. Externé služby mesta 45 520 81 047 77 593,12 95,74% 

1.2.1 Projekty, expertízy, znalecké posudky 40 520 59 951 58 420,00 97,45% 

04.4.3 Výstavba 40 520 59 951 58 420,00 97,45% 

 projektová dokumentácia pre realizáciu stavby STRAMING s.r.o. - rekonštrukcia povrchu komunikácií - ul. 
Odbojárska Kolačín -  2 500 € a rekonštrukcia povrchu komunikácií - ul. Nová Kolačín, radové garáţe 
Jilemnického, radové garáţe ul. Topoľová  - 7 tis. €, PD pre realizáciu stavby - Parkovanie pri optike a ul. 
Hviezdoslavova "LORD"., chodník pod hodinami ul. SNP – 1 500 €.                                         

 vypracovanie PD pre stavebné povolenie multifunkčného ihriska 33x18m -  750 €,  projektová dokumentácia pre 
vydanie územného rozhodnutia stavby: Modernizácia a prístavba ZpS – 6 250 €, vypracovanie PD pre vydanie 
územného rozhodnutia pre stavbu "Priemyselná zóna - rozšírenie inţinierských sietí"  -  12 180 €   , Zmena a 
doplnok č. 1 UPN Mesta Nová Dubnica - Návrh zmeny UPN na prerokovanie - Zmluva o dielo 52/2015 -  17 000 €, 
150 €  -  vypracovanie PD k rekonštrukcii priestorov MŠ Jilemnického, PD zmena účelu vyuţitia bývalej ZUŠ -  
350, prepracovanie PD na akciu "Okruţná kriţovatka na ceste III/06164 pre napojenie PZ Nová Dubnica" - Zmluva 
o dielo 374/2015 – 5 640 €,  zmena č. 2 Územného plánu zóny Dlhé diely v Novej Dubnici – 4 980 €,  vypracovanie 
technickej dokumentácie "Dopravné napojenie PZ Nová Dubnica" – 120 €.            

 nerealizované akcie – PD cintorín Kolačín 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.2.2 Mestský informačný systém 5 000 21 096 19 173,12 90,89% 

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 5 000 21 096 19 173,12 90,89% 

 nákup výpočtovej techniky 1 ks note book 625 €, PC server - 10 987 € , počítače -4 ks, tlačiareň, monitor – 2 322 € 
 zakúpil sa dochádzkový systém /terminál /pre výstavbu, kultúru a ŢP  - 668 € , dataprojektor – 1 870 € nákup 

softvéru – 2,7 tis. € 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.4 Správa budov a majetku mesta 0 114 261 114 260,18 100,00% 

1.4.1 Prevádzka a údržba 0 3 508 3 508,00 0,00% 

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 0 1 030 1 030,00 0,00% 

 nákup reklamných pútačov /otváranie PZ/  - 1 030 € 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

04.4.3 Výstavba 0 2 478 2 478,00 0,00% 

 výroba a montáţ predajného stánku - Mierové námestie Nová Dubnica 
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  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.4.2 Rekonštrukcie 0 110 753 110 752,18 100,00% 

04.4.3 Výstavba 0 109 410 109 409,28 100,00% 

 výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu  telocvične s prislúchajúcimi priestormi v objekte ZUŠ  - spoluúčasť 
mesta na projekte je  79 410 € /vykonané práce - maliarske, rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia 
kanalizačných, vodovodných, vykurovacích rozvodov a vykurovacích telies ( spojovací krčok + telocvičňa) " - 
Zmluva o dielo 305/2015, montáţ a dodávka plastových okien a hliníkových dverí/   a 30 tis. € je  dotácia 
z Ministerstva financií SR na kapitálové výdavky na účel „Rekonštrukcie strechy na objekty telocvične ZUŠ Štefana 
Baláţa.“  
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

08.1.0 Rekreačné a športové služby 0 1 343 1 342,90 0,00% 

 dodávka a montáţ ventilátorov - športová hala 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.5 Interné služby mesta 15 500 26 186 25 754,84 98,35% 

1.5.1 Podporná činnosť 0 2 617 2 616,19 0,00% 

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 0 2 617 2 616,19 0,00% 

 kávovar na sekretariát a nábytok kuchynka, sedacia súprava 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.5.2. Autodoprava 15 500 23 569 23 138,65 98,17% 

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 15 500 23 569 23 138,65 98,17% 

 2 autá Škoda NOVA FABIA COMBI Style./splátky na tretinky/ - 9 tis. € 
 Škoda NOVY SUPERB Style TDI2.0. – 9 358 €, tajný vypínač – 434 € 
 Škoda Fabia Style - druhá splátka – 4 063 € 
 nezrealizované akcie - nákup GPS zariadenia 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

2 Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva 3 500 7 456 7 062,00 94,72% 

2.1. MsPO 3 500 7 456 7 062,00 94,72% 

2.1.2 Kamerový systém 3 500 7 456 7 062,00 0,00% 

03.1.0 Policajné služby 0 7 456 7 062,00 0,00% 

 nákup 2 ks monitorov / náhrada za pokazené/  
 zhotovenie kamerového systému 6 306 €, mesto dostalo na kamerový systém dotáciu z MV SR „Rozšírenie 

kamerového systému v meste Nová Dubnica.“ – 5 tis. € a 1 306 € je spoluúčasť 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

3 Mestská infraštruktúra 37 500 291 116 89 704,76 30,81% 

3.1 Verejné osvetlenie 0 200 000 0,00 0,00% 

3.1.1 Prevádzka a údržba VO 0 200 000 0,00 0,00% 

06.4.0 Verejné osvetlenie 0 200 000 0,00 0,00% 

 nezrealizované akcie   -  finančné prostriedky boli rozpočtované na projekt „Obnova verejného osvetlenia v meste 
N. Dubnica“ – v roku 2015 nedošlo k jeho realizácii  
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

3.3 Mestské komunikácie 37 500 91 116 89 704,76 98,45% 

3.3.2 Rekonšt. a rozšírenie miestnych komunikácií 37 500 91 116 89 704,76 98,45% 

04.5.1 Cestná doprava 37 500 83 000 81 589,16 98,30% 

 stavebné práce - stavba "Parkovanie na ulici SNP a Hviezdoslavova"     - zádrţné z roku 2014   8 070,00 € 
 práce na stavbe "Rekonštrukcia povrchu komunikácií"  - oprava ţivičných povrchov v Kolačíne , faktúra bola 

hradená z načerpaného úveru v ČSOB banka a.s. – 73 518 € 
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05.1.0 Nakladanie s odpadmi 0 8 116 8 115,60 0,00% 

 prídavné zariadenie KAUP 2T 411D k vysokozdviţnému vozíku 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

5 Prostredie pre život 0 85 228 13 227,52 15,52% 

5.2 Starostlivosť  o verejné priestranstvá 0 85 228 13 227,52 15,52% 

5.2.2 Budovanie a vybavenie ihrísk 0 85 228 13 227,52 15,52% 

04.4.3 Výstavba 0 4 628 4 627,52 0,00% 

 oplotenie futbalového ihriska TJ Kolačín  - DT kváder, betonárska oceľ -1 373 €, odvoz vykopanej zeminy – 473 € , 
zemné výkopové práce – 270 €, dodávka betónu – 2 511 €    
 

06.2.0 Rozvoj obcí 0 80 600 8 600,00 0,00% 

 - vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Kolačíne,  mesto dostalo na realizáciu dotáciu z ÚV SR vo výške    
40 tis. €, nakoľko akcia nebola v roku 2015 zrealizovaná vzhľadom na zlé poveternostné podmienky, termín jej 
realizácie bol posunutý do 31.05.2016 

 nákup ihriskových prvkov – 8,6 tis. € 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

6 Kultúra a šport 0 70 035 0,00 0,00% 

6.5 Šport 0 70 035 0,00 0,00% 

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 0 70 035 0,00 0,00% 

 v roku 2015 mala byť uhradená prvá splátka za odkúpenie letného kúpaliska, nakoľko došlo k zmene v kúpno- 
predajnej zmluve, ktorá podlieha schváleniu v MsZ, prvá splátka bude uhradená aţ v roku 2016  
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

9 Mestský extravilán a intravilán 1 486 277 1 504 269 1 404 188,62 93,35% 

9.1 Mestský extravilán  542 641 560 555 560 476,36 99,99% 

9.1.1 Priemyselná zóna Hliny 542 641 560 555 560 476,36 99,99% 

04.4.3 Výstavba 542 641 560 555 560 476,36 99,99% 

 PZ Hliny – vybudovanie komunikácií v PZ  spol.SPARK – EX s.r.o. 353 142 € , spol. Tekos s.r.o. 60 824 €,    
13 641 € je úhrada zádrţného z roku 2014 

 PZ Hliny – vybudovanie daţďovej kanalizácie,  SPARK – EX s.r.o. 41 830 € 
 PZ Hliny – vybudovanie  kanalizácie,  SPARK – EX s.r.o. 3 380 €, 7 200 € je zádrţné z roku 2014 
 PZ Hliny – vybudovanie verejného osvetlenia,  SPARK – EX s.r.o. 21 090 € 
 PZ Hliny – prekládka VN,  Elektroenergetické montáţe, a. s 49 425 € 
 PZ Hliny – prekládka NN,  SPARK – EX s.r.o. 1 619 € , zádrţné z roku 2014 
 PZ Hliny – stavebný dozor 8 322 € 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

9.2 Mestský intravilán 943 636 943 714 843 712,26 89,40% 

9.2.2 IBV Dlhé Diely 100 000 100 077 76,61 0,08% 

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 100 000 100 044 43,89 0,04% 

 vysporiadanie pozemkov pod PZ Hliny 44 €  
 nezrealizované akcie -  transfer pre spol. Invest s.r.o. 

 
 

04.4.3 Výstavba 0 33 32,72 0,00% 

 odkúpenie pozemkov od spol. INVEST s.r.o. 33 € 
 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

9.2.3 Dlhé Diely - bytovky 843 636 843 637 843 635,65 100,00% 

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 843 636 843 637 843 635,65 100,00% 

 výdavky na odkúpenie 2*9 bj II. – 791,4 tis. € /financované z úveru zo ŠFRB 474 840 € , z dotácie 316 520 € a 
170,45 € je spoluúčasť z vlastných zdrojov/. 

 výdavky na inţinierske  siete – 52,1 tis. € . 
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Analýza  finančných operácií  
– výsledok hospodárenia s rozpočtom k 31.12.2015 – 635 971,92 €  
 

Finančné operácie sú postavené prebytkové -  príjmová časť je  2 294 304 € / došlo k zvýšeniu oproti schv. r. o  
1 819 464 €/ výdavková časť je 1 623 996 € / zvýšenie je o 1 401 245 €/ . Prebytok  je vo výške 670 308 € a je  ním 
vykrývaný schodok v bežnom rozpočte ŠSZ vo výške 11 238 € , schodok v bežnom rozpočte mesta vo výške 557 € 
a vo výške 658 513 € je vykrývaný schodok v kapitálovom rozpočte mesta . 
 
Finančné aktíva , sú plnené na 90 %, okrem načerpania úveru na investičnú akciu „multifunkčné ihrisko“ - spolufinancovanie 
a „ Obnova verejného osvetlenia“ , sú všetky poloţky naplnené. Úvery na tieto projekty boli rozpočtované spolu vo výške  
232 tis. €, nakoľko projekty neboli v roku 2015 zrealizovanú nedošlo ani k načerpaniu úverov. 
Pasíva sú plnené na 87,83 %.  
Najväčšou príjmovou poloţkou je rozpočtovaný úver na financovanie odkúpenia stavby 2*9 bj II. zo ŠFRB a úver na 
reštrukturalizáciu úverov v Dexia banka a.s. vo výške 1,4 mil. €. 
Výdavkovú časť tvoria splátky  istín úverov. Mesačné splátky prebiehajú od začiatku roka na šiestich účtoch. KKÚ a úver na 
rekonštrukciu Mierového námestia boli rozpočtované, ich splatnosť na konci roka v jednorazovej splátke, ale pri nich došlo 
k úplnému splateniu v mesiaci 4-5/2015 /reštrukturalizácia úverov /. 
V mesiacoch 8-9/2015 došlo k načerpaniu nového úveru zo ŠFRB na odkúpenie 2*9 bj II. a úveru z ČSOB na investičné 
akcie mesta, čím došlo aj k splácaniu týchto úverov ako istiny tak aj úroku. 
 
 

Finančné operácie  -  schválený plnenie plnenie plnenie 

mesto rozpočet rozpočtu v € rozpočtu v tis. € rozpočtu v % 

Finančné aktíva: 2 294 304,00 2 062 300,35 2 062 89,89% 

Finančné pasíva: 1 623 996,00 1 426 328,43 1 426 87,83% 

Rozpočet 670 308,00 635 971,92 636   

 
 

Finančné operácie – aktíva -  plnenie vo výške 2 062 300,35 €  (89,89 %) –        upr. rozpočet  
2 294 304 € - schv. rozpočet 474 840 € 

 
- zmenou  rozpočtu došlo k zvýšeniu rozpočtovaných príjmov cca o 1 819,5 tis. €,  cca 187,5 tis. z tejto sumy tvorili 
nedočerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka a zapojenie FRaOM, zvyšok 1 632 tis. € tvorili rozpočtované 
úvery / úver v CSOB  banka a.s. čerpaný na reštrukturalizáciu a investičné akcie, úver na spoluúčasť na financovanie 
multifunkčného ihriska v Kolačíne, úver na projekt obnova VO/  
- nenaplnené rozpočtované finančné prostriedky sú vo výške cca 232 tis. € /  200 tis. € projekt obnovy VO, úver na 
spoluúčasť na financovanie multifunkčného ihriska v Kolačíne 32 tis. €  / 
 
 

400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami –     sch.r. 474 840 € - up.r. 187 461 € - plnenie  

187 460,35 € /100 %/ 
 
 

453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov    sch.r. 474 840 € up.r. 11 795  €                 11 793,94 € 
09 42 46 - ide o nevyčerpané  účelovo určené finančné prostriedky z roku 2014 : 

- na prevádzkové náklady  /prenesené kompetencie  z predchádzajúceho roka / ZS J. Kráľa vo výške 11 237,44 € 
- nedočerpané finančné prostriedky  - vratka výnosu z dotácie na vybudovanie infraštruktúry pre PZ Hliny 556,50 € 

 
454 prevod prostriedkov z peňažných fondov –     sch.r. 0 € - up.r. 175 666 € - plnenie  175 666,41 € /100 %/ 

 
454002 prevod prostriedkov z ostatných fondov    sch.r. 0 €  up.r. 175 666 €               175 666,41 € 
Schválením záverečného účtu za rok 2014 a následnej I. zmeny rozpočtu boli do finančných aktív prevedené finančné 
prostriedky z Fondu obnovy a rozvoja mesta vo výške 175 666 €  
 

500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci -    sch.r. 0 € - up.r. 2 106 843 € - plnenie  1 874 840  € /88,9 %/ 
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514 002 Ostatné úvery a návratné finančné výpomoci – dlhodobé  sch.r.  €          up.r. 2 106 843 €            

          1 874 840 € 
51300110 – 181 767,34 € sú finančné prostriedky rozpočtované na financovanie rozvojových aktivít mesta v ČSOB                
/ schválený úver  MsZ/ - k jeho načerpaniu došlo v 9-10/2015: 

- uhradená bola fa SPARK – EX s.r.o. č. 10150075 vo výške 52 105,20 € /pripojenie do distribučnej sústavy SSE – 
spoluúčasť mesta na bytovke zo ŠFRB II. 

- čiastočne zrefundovaná bola fa SPARK – EX s.r.o. č. 10150023 vo výške 56 143,20  € /práce na stavbe dopravné 
pripojenie PZ / 

- uhradená bola fa Doprastav a.s. č. 1031520056 vo výške 73 518,94 € /rekonštrukcia povrchu komunikácií, ul. 
Nová , Kolačín / 

 
5130 0111 - 1 218 235 € sú finančné prostriedky, ktoré boli pouţité na reštrukturalizáciu úverov /nesplatených istín / v Prima 
banka a.s.  načerpaním úveru v ČSOB banka a.s.  
 
5130 0112 – 32 000 € boli rozpočtované finančné prostriedky na spolufinancovanie multifunkčného ihriska v Kolačíne, 
nakoľko nedošlo v roku 2015 k jeho výstavbe a realizácia bola presunutá do roku 2016, nedošlo ani k načerpaniu úveru  

 
5130 0113 – 200 000 € sú finančné prostriedky rozpočtované na projekt „Obnova verejného osvetlenia v meste N. Dubnica“ 
– v roku 2015 nedošlo k jeho realizácii a teda ani k načerpaniu úveru 

 
7133 0073 – 474 840 € sú výdavky na odkúpenie 2*9 bytovej jednotky, ide o dlhodobý  úver zo ŠFRB , ktorý bol  načerpaný 
v plnej výške v mesiaci august, po vyčerpaní úveru , mesto pristúpilo k financovaniu bytovky zo štátnej dotácie a z vlastných 
zdrojov 9/2015 
 

 
 

Finančné operácie – pasíva -  plnenie vo výške 1 426 328,43 €  (87,83 %) –  
 upr. rozpočet   1 623 996  € - schv. rozpočet 222 751 € 

 
- vo finančných pasívach sú rozpočtované splátky istín úverov na základe jednotlivých úverových zmlúv 
- zmenou  rozpočtu došlo k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov cca o 1 401,2 tis. €,  počas roka nastala zmena v splácaní 
úverov nakoľko došlo k reštrukturalizácii úverov otvorených v PRIMA banka a.s. otvorením úverov v ČSOB banka a.s. 
- na reštrukturalizáciu sa pouţil úver vo výške 1 218 235 € a zároveň sa načerpal nový úver na investičné akcie mesta vo 
výške 181 767 € 
- okrem toho mesto splácalo investičný úver vo VUB banka a.s. a dva úvery zo ŠFRB 
-  nedočerpané rozpočtované finančné prostriedky sú vo výške cca 447,8 tis. € / 195 tis. € projekt obnovy VO  / 
 

0170 Transakcie verejného dlhu   sch.r. 222 751 €  up.r. 1 623 996 €                 1 426 328,43 € 

 

  Program, podprogram, prvok schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť % 

1.3.2 Dlhová služba 222 751 1 623 996 1 426 328,43 87,83% 

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 222 751 1 623 996 1 426 328,43 87,83% 

 

821005  Z bankových úverov dlhodobých    sch.r. 222 751 €   up.r. 1 600 396 €                  1 405 393,66 € 
 
 

821005 splátka úveru     sch.r. 39 600 € up.r. 168 855 €              168 854,03 € 
55 55 5558 - Zmluva o úvere č.27/012/2004 Prima banka a.s., ide o reštrukturalizovaný úver , ktorý bol čerpaný na 
financovanie 42 bytovej jednotky. Istina bola od roku 2011 splácaná anuitne t.j. mesačne vo výške 3 300 €, v roku 2015 
boli uhradené 3 splátky vo výške 9 900 € . Zostatok úveru vo výške 158 954,03 € bol uhradený jednorázovo . 

 

          výška  úveru 917 192,79 

          výška nesplateného dlhu k 31.12.2014                                          168 854,03 

          splátka istiny od  1.1.2015 – 31.03.2015                                         168 854,03 

          splátka úrokov od  1.1.2015 – 30.06.2015                                         1 918,99 

          nesplatený dlh k 30.06.2015                                                    0,00 
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821005 splátka úveru    sch.r. 36 276 € up.r. 181 348 €                            181 347,91 € 
55 55 5562 - 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. Jilemnického 12/5 a alokované pracoviská“. Istina bola od roku 2012 
splácaná anuitne t.j. mesačne vo výške 3 023 €, v roku 2015 boli uhradené 3 splátky vo výške 9 069€ . Zostatok úveru 
vo výške 172 278,91 € bol uhradený jednorázovo . 
 

          výška  úveru 923 695,69 

          výška nesplateného dlhu k 31.12.2014                                          181 347,91 

          splátka istiny od  1.1.2015 – 30.06.2015                                         181 347,91 

          splátka úrokov od  1.1.2015 – 30.06.2015                                         2 063,17 

          nesplatený dlh k 30.06.2015                                                    0,00 

 

821005 splátka úveru    sch.r. 17 500 € up.r. 115 078 €              115 077,14 € 
55 55 5564 - 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“. Amortizácia úveru bola k  08.03.2013, k 
tomuto dátum bol úver reštrukturalizovaný a jeho amortizácia bola rozloţená na splátky aţ k dátumu  25.11.2020, kedy mala 
byť posledná splátka. Splátky istiny boli stanovené raz ročne  k 25.11. v predpísaných splátkach. V rozpočte na rok 2015 
bola na splátku istiny vyčlenená suma 17,5 tis. €. Nakoľko došlo k reštrukturalizácii úveru, úver bol splatený jednorazovo 
vo výške 115 077,14 €. 
 

          výška  úveru 500 000,00 

          výška nesplateného dlhu k 31.12.2014                                          115 077,14 

          splátka istiny od  1.1.2015 – 30.06.2015                                         115 077,14 

          splátka úrokov od  1.1.2015 – 30.06.2015                                         1 326,89 

          nesplatený dlh k 30.06.2015                                                    0,00 

 

821005 splátka úveru     sch.r. 50 000 € up.r. 771 923 €                    771 922,58 € 
55 55 5566 - Zmluva o úvere č.27/010/2009 Prima banka a.s., komunál komfort úver . Úver bol čerpaný na financovanie 
investičných potrieb mesta . V roku 2015 mala byť  úhrada istiny vo výške 50 000 € , splátky sa uhrádzajú podľa splátkového 
kalendára jednorazovo vţdy k 20.11. Posledná splátka je naplánovaná na 20.11.2021. Nakoľko došlo k reštrukturalizácii 
úveru, úver bol splatený jednorazovo vo výške 771 922,58 €. 
 

          výška  úveru 906 922,58 

          výška nesplateného dlhu k 31.12.2014                                          771 922,58 

          splátka istiny od  1.1.2015 – 30.06.2015                                         771 922,58 

          splátka úrokov od  1.1.2015 – 30.06.2015                                         10 980,05 

          nesplatený dlh k 30.06.2015                                                    0,00 

 
821005 splátka úveru     sch.r. 10 392 € up.r. 10 392 €                           10 392 € 
55 55 5568 - Zmluva o úvere č.310/2012 VUB banka a.s., termínovaný úver . Úver bol čerpaný na financovanie projektu 
„Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti  - ZUŠ Nová Dubnica“ – na 5%-né spolufinancovanie výdavkov. 
Istina je od roku 2013 splácaná anuitne t.j. mesačne vo výške 866 €,  v tejto výške sú plánované ročné splátky aţ do 2/2017, 
kedy dôjde k splateniu úveru. 
 

          výška  úveru 42 376,14 

          výška nesplateného dlhu k 31.12.2014                                          21 592,14 

          splátka istiny od  1.1.2015 – 31.12.2015                                         10 392,00 

          splátka úrokov od  1.1.2015 – 30.06.2015                                         440,19 

          nesplatený dlh k 31.12.2015                                                    11 200,14 
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821005 splátka úveru     sch.r. 36 228 € up.r. 36 228 €                           36 228 € 
55 55 5569 - Zmluva o úvere č.485/2012 VUB banka a.s., termínovaný úver . Úver bol čerpaný na financovanie projektu 
„Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti  - ZUŠ Nová Dubnica“ – na samofinancovanie výdavkov. Istina je od 
roku 2013 splácaná anuitne t.j. mesačne vo výške 3 019 €, v tejto výške sú plánované ročné splátky aţ do 5/2017, kedy 
dôjde k splateniu úveru. 
 

          výška  úveru 129 998,33 

          výška nesplateného dlhu k 31.12.2014                                          57 542,33 

          splátka istiny od  1.1.2015 – 31.12.2015                                         36 228,00 

          splátka úrokov od  1.1.2015 – 31.12.2015                                      981,94 

          nesplatený dlh k 31.12.2015                                                    21 314,33 

 
 

821005 splátka úveru    sch.r. 13 155 € upr. 31 572 €                                          31 572 € 
55 55 5571 – Zmluva o úvere č.856/2014/UZ VUB banka a.s., termínovaný úver. Splátka je rozpočtovaná na úhradu splátky 
istiny úveru čerpaného na investičné akcie mesta, splátka je anuitná vo výške 2 631 €, v tejto výške sú plánované ročné 
splátky aţ do 9/2019, kedy dôjde k splateniu úveru. 
 

          výška  úveru 149 127,12 

          výška nesplateného dlhu k 31.12.2014                                          149 127,12 

          splátka istiny od  1.1.2015 – 31.12.2015                                         31 572,00 

          splátka úrokov od  1.1.2015 – 31.12.2015                                      2 876,02 

          nesplatený dlh k 31.12.2015                                                    117 555,12 

 
 

821005 splátka úveru    sch.r. 0   € upr. 90 000 €                                         90 000 € 
55 55 5574 – Zmluva o úvere č.0473/15/08690 ČSOB banka a.s., termínovaný úver. Splátka je rozpočtovaná na úhradu 
splátky istiny úveru čerpaného jednak na investičné akcie mesta a tieţ na reštrukturalizáciu úveru v Prima banke a.s.. 
Splátka je v roku 2015 rozpočtovaná vo výške 90 tis. € a je splatná k 31.11.2015. Od roku 2016 sú splátky splatné vo výške 
45 tis. € v mesiaci máj a november. 
 

          výška  úveru 1 400 000,00 

          výška nesplateného dlhu k 31.12.2014                                          0,00 

          splátka istiny od  1.1.2015 – 31.12.2015                                         90 000,00 

          splátka úrokov od  1.1.2015 – 31.12.2015                                      8 991,49 

          nesplatený dlh k 31.12.2015                                                    1 310 000,00 

 

821007  Z ostatných úverov, pôžičiek    sch.r. 0 €    up.r. 23 600 €                                  20 934,77 € 
 

821007 splátka úveru    sch.r. 16 000 € upr. 16 000 €                                      15 400,16 € 
55 55 5570 – splátka je rozpočtovaná na úhradu splátky istiny úveru čerpaného na stavbu 2*9 bytovky zo ŠFRB, splátky sú 
vykonávané v súlade s umorovacím plánom , splátka je anuitná vo výške 1 712,15 €, ktorá sa potom rozúčtováva na splátku 
istiny a úroky. K splateniu úveru dôjde 10/2043. 
 

          výška  úveru 532 320,00 

          výška nesplateného dlhu k 31.12.2014                                          514 544,69 

          splátka istiny od  1.1.2015 – 31.12.2015                                         15 400,16 

          splátka úrokov od  1.1.2015 – 31.12.2015                                      5 145,64 

          nesplatený dlh k 31.12.2015                                                    499 144,53 

 
 
821007 splátka úveru    sch.r. 0 €  upr. 7 600 €                                         5 534,61 € 
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55 55 5573 – splátka je rozpočtovaná na úhradu splátky istiny úveru čerpaného na odkúpenie 2*9 bytovky zo ŠFRB, splátky 
budú vykonávané v súlade s umorovacím plánom , splátka je anuitná vo výške 1 1 527,27 €, ktorá sa potom rozúčtováva na 
splátku istiny a úroky. K splateniu úveru dôjde 9/2045 
 

          výška  úveru 474 840,00 

          výška nesplateného dlhu k 31.12.2014                                          474 840,00 

          splátka istiny od  1.1.2015 – 31.12.2015                                         5 534,61 

          splátka úrokov od  1.1.2015 – 31.12.2015                                      2 101,74 

          nesplatený dlh k 31.12.2015                                                    469 305,39 

 
 
 
Vypracoval: Ing. Jeţíková                                                         
              

 


