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1. MESTO NOVÁ DUBNICA

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

Ilava, ktorý je súčasťou Trenčianskeho
samosprávneho kraja.

 Mestský úrad Trenčianska 45/41
018 51 Nová Dubnica
 042/44 33 526, 524
 msu@novadubnica.sk
www.novadubnica.eu

Obyvateľstvo
Počet obyvateľov k 31.12.2013: 11 371

Počet prisťahovaných: 141

Počet narodených detí: 89

Počet odsťahovaných:

Počet úmrtí: 102

Počet presťahovaných v meste: 214

Stručná história a priemysel

so štátnou skúšobňou, Leoni-Slovakia vyrába konfekčnú elektroniku, NES s.r.o. výroba výkonovej elektroniky a zariadení
pre priemyselnú automatizáciu, Transmetal
a.s. - kovovýroba, ESEX s.r.o. - výroba
kuchynského nábytku. V meste sú drobné
elektrotechnické spoločnosti, napr. Eling,
Kelcom, Neways Slovakia, RMC.

História mesta, ktoré vzniklo
v súvislosti s rozširovaním strojárskych
závodov v neďalekej Dubnici nad Váhom,
je krátka a datuje sa do 50. rokov minulého
storočia. Samostatnou obcou sa Nová
Dubnica stala v roku 1957, o tri roky
neskôr uţ získala štatút mesta. Poloha sídla
leţiaceho uprostred priemyselnej oblasti
tiahnucej sa pozdĺţ rieky Váh a blízko
kľúčovej dopravnej tepny, diaľnice
Bratislava – Ţilina – Košice, je pre
investorov veľmi atraktívna.
Najsilnejšie
zastúpenými
priemyselnými odvetviami sú dnes
elektrotechnika
a
strojárstvo.
ZTS
Elektronika, a.s. - vyrába elektroniku pre
riadiace a regulačné systémy, EVPÚ a.s. projekčný ústav pre elektronické systémy
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Školstvo
V meste sú v súčasnosti tri
základné školy ZŠ Janka Kráľa, Spojená
škola sv. Jána Bosca (ZŠ a gymnázium) a
súkromná základná škola.
Deti niţšieho veku navštevujú
materskú školu so štyrmi alokovanými
pracoviskami, k dispozícii je tieţ Základná
umelecká škola a Centrum voľného času
Dubinka
Nová
Dubnica.

2. SLOVO PRIMÁTORA
prázdnin sme v tejto zóne odštartovali aj
výstavbu prvej nájomnej bytovky zo
ŠFRB. V roku 2012 v našom meste
spoločnosť SPP, a.s. realizovala rozsiahlu
rekonštrukciu plynovodov, kvôli ktorej sa
museli rozkopať chodníky takmer po
celom meste. počas realizácie sme
pristúpili k rozhodnutiu, aby sa tieto
poškodené chodníky len neopravovali, ale
aby sa rovno rekonštruovali. Vďaka tomu
sa nám podarilo vybudovať viac ako
kilometer nových chodníkov v objeme 99
tis eur. Išlo hlavne o rekonštrukciu
obchodnej pasáţe B1 na ulici SNP,
chodníka pri ulici SNP, chodníka na
Trenčianskej ulici pred panelákmi.
Opravili sme aj chodník od poţiarnej
zbrojnice smerom na cintorín, chodník
pred poţiarnou zbrojnicou v Kolačíne
a vybudovali sme parkovisko. Pre zvýšenie
bezpečnosti sa nám podarilo získať
finančné prostriedky z ministerstva vnútra
na rozšírenie kamerového systému
v meste. Pre športové vyţitie sme
v rozpočte mesta vyčlenili takmer 100 tis.
Eur. Vybudovali sme ihrisko s prvkami na
populárne cvičenie vlastnou váhou tela pre
mladých, dokončili a otvorili sme nové
futbalové šatne v Kolačíne.

Milí spoluobčania,
po dvojročnom snaţení sme úspešne
skonsolidovali verejné financie do takej
miery, ţe sme ich prispôsobili resp.
nastavili na úroveň zníţených príjmov od
štátu. Zároveň sme pripravili projekty,
ktoré
boli
realizované
spôsobom
samofinancovania
bez
čerpania
dodatočných úverov. Na základe týchto
optimalizačných opatrení sa nám podarilo
stabilizovať príjmovú aj výdavkovú
stránku rozpočtu mesta. Výrazne sme
zníţili pohľadávky od neplatičov a zaviedli
prísnejšie sledovanie všetkých pohľadávok
mesta
v spolupráci
s advokátom
a exekútorom.
Aj
napriek
mnohý
investičným
akciám,
ktoré
mesto
realizovalo, sme rozpočet a nakladanie
s finančnými prostriedkami zvládli na
výbornú. Svedčí o tom aj fakt, ţe sme za
rok 2013 vyplatili 542 tis. eur na istinách
úverov a výška zadlţenosti klesla na
hranicu 32,87 %. Aj tento rok priniesol
mnoho náročných a váţnych rozhodnutí,
ktoré sme spoločne s poslancami prijímali
na zasadnutiach mestského zastupiteľstva.
Od začiatku roka sme sa intenzívne
venovali príprave výstavby novej mestskej
časti Dlhé Diely.
V júni sme začali
s budovaním inţinierskych sietí, ktoré sa
nám podarilo dokončiť a následne koncom
roka aj skolaudovať. Počas letných

Pokračovali sme v modernizácii mestskej
krytej plavárne, za pomoci finančných
prostriedkov z rezervy premiéra Róberta
Fica. Prostredníctvom splnomocnenca
vlády pre mládeţ a šport Dušana Galisa
sme získali 5 tis. eur na obnovu
a modernizáciu stolnotenisového klubu.
V decembri sme úspešne vybudovali novú
asfaltovú plochu a na jej ihrisko uloţili
nové betónové prvky pre skateboardistov
v hodnote 19 tis. eur.
V oblasti
medzinárodných vzťahov sa aj rok 2013
2
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Do roku 2014 je pripravených
niekoľko projektov pre budovanie nového
kvalitného
bývania
a
občianskej
vybavenosti pre občanov mesta. Mesto
pripravuje ţiadosť o poskytnutie úveru na
Štátny fond rozvoja bývania SR a tieţ na
Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a regionálneho rozvoja SR o poskytnutie
dotácie na kúpu druhého bytového domu
s 18 nájomnými bytovými jednotkami.
Pokračovať budú aj práce na budovaní
a dokončení infraštruktúry v Priemyselnej
zóne Hliny.

Veľkým plánom mesta je pritiahnuť
ďalší obchodný reťazec, ktorý by mal byť
umiestnený na pozemkoch za budovou
SPP, a.s. V nasledujúcom roku budú
prebiehať
aj
majetkovoprávne
vysporiadania pozemkov, či uţ v IBV
Miklovky alebo iných častiach mesta.
Nový rok je tieţ znamením ďalších
investičných akcií.

Mesto
plánuje
pokračovať
v rokovaniach s budúcimi potenciálnymi
investormi v priemyselnej zóne Hliny ako
aj pokračovať v predaji posledných
pozemkov v lokalite Dlhých dielov, ktoré
zabezpečuje prostredníctvom svojej 100 %
spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o..

4. ZHODNOTENIE A VÝVOJ FINANČNEJ SITUÁCIE MESTA
Východiskom
pre
zostavenie
rozpočtu mesta boli odhady ministerstva
financií o očakávanom vývoji ekonomiky v
SR. Ide predovšetkým o výšku výnosov
dane z príjmov fyzických osôb, z ktorej
musí mesto zabezpečiť financovanie
svojich originálnych pôsobností vrátane
všetkých
pôsobností
presunutých
a presúvaných z orgánov štátnej správy na
mestá a obce v rámci pokračujúcej
decentralizácie verejnej správy a tieţ
financovanie neštátnych subjektov. Pre rok
2013 MF SR prognózovalo výnos dane
z príjmov fyzických osôb na úrovni
2.593.350 €. Skutočné plnenie výnosu
dane však bolo na úrovni 2.576.316,82 €,
čo je prepad výnosu dane o 17.033,18 €.
Na základe skúseností z posledných rokov,
kedy avizovaná výška podielu dane pre
mesto nebola dosiahnutá, mesto pristúpilo
k rozpočtovaniu tejto poloţky veľmi
opatrne.

Zdruţenie miest a obcí SR (ZMOS)
podpísalo
na
jeseň
roku
2012
Memorandum, v ktorom sa samosprávy
zaviazali pomôcť vláde ušetriť 400
miliónov eur. Ide o výpomoc pri
konsolidácii verejných financií, čo je
kvantifikované a platné pre rok 2013
v objeme úspor osobných výdavkov o 5%
a výdavkov na tovary a sluţby o 10 %
oproti rozpočtu na rok 2012. Všeobecne je
to pre územnú samosprávu z dlhodobého
hľadiska neúnosné.
Šetrenie beţných výdavkov na
tovary a sluţby môţe spôsobiť, ţe kvalita
poskytovaných verejných sluţieb výrazne
klesne. V oblasti kapitálových výdavkov
to znamená, ţe mesto dostatočne
neinvestuje do nových investícií ani do
majetku mesta, ktorý tým chátra a jeho
hodnota sa rapídne zniţuje.
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Mesto Nová Dubnica pristupuje
kaţdoročne
k zostavovaniu
aj
schvaľovaniu zmien rozpočtu zodpovedne
so zreteľom na moţné riziká, čo je pre
mesto napr. daň z príjmu fyzických osôb,
ktorá štátom nie je garantovaná, ale pre
mesto je to najväčší zdroj finančných
prostriedkov, na čerpaní ktorých sa
podieľajú
aj
školské
zariadenia
a zariadenie pre seniorov. Práve o tieto
prostriedky v súvislosti s nedodrţaním
Memoranda a konsolidáciou verejných
prostriedkov ide.

sa na vyššom výbere podieľal príjem
z predaja budov, bytov,
pozemkov
a z predaja
pozemkov
a projektovej
dokumentácie spoločnosti Nová Dubnica
Invest, s.r.o..
Napriek
horšiemu
vývoju
ekonomiky SR mesto mohlo hospodáriť
bez významných zásahov do rozpočtu z
dôvodu
nedostatku
zdrojov
na
financovanie
výdavkov.
Výsledkom
hospodárenia mesta s rozpočtom bol
prebytok vo výške 149.521,95 €, ktorý si
mesto prenieslo do fondu obnovy a rozvoja
mesta (FOaRM) do roku 2013. Z pohľadu
zostaveného rozpočtu bolo nevyhnutné
vykonať počas roka dve zmeny rozpočtu.
V roku 2013 boli vykonané aj rozpočtové
opatrenia so súhlasom primátora.

Vzhľadom
k
pretrvávajúcej
hospodárskej a finančnej kríze mesto
citlivo pracovalo s rozpočtom z dôvodu
zabezpečenia finančnej stability mesta v
prípade horšieho vývoja ekonomiky.
Hospodárenie mesta sa riadilo podľa
schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený Uznesením
MsZ č. 123, zo dňa 13.12.2012. Nakoľko
mesto nevie predpokladať vývoj výnosu
dane DPFO ani jeho skutočné plnenie,
neustále
sleduje
tok
finančných
prostriedkov, aby nedošlo k platobnej
neschopnosti mesta, a v prípade potreby
bolo moţné vykonať zmenu rozpočtu.

Hlavným dôvodom prvej zmeny
bolo zapracovanie výsledku hospodárenia
za rok 2012 po schválení záverečného účtu
a čerpanie finančných prostriedkov
z FRaOM,
ktorý
bol
naplnený
prerozdelením tohto výsledku vo výške cca
149.521 €. Zapojením týchto finančných
prostriedkov z fondu do finančných aktív
bolo moţné zvýšiť výdavkovú časť
v beţnom aj kapitálovom rozpočte. Ďalej
sa zapracovalo navýšenie podielu dane pre
neštátne školské zariadenia, navýšenie
platov
zamestnancov
regionálneho
školstva, splátky istiny úverov a ostatné
výdavky beţného rozpočtu (výstavba,
cestná doprava, výdavky na bývanie,
kultúru, šport a iné).

Za rok 2013 sa mestu podarilo
dosiahnuť oproti schválenému rozpočtu
vyššie beţné príjmy o 57.861,45 €. Vysoký
podiel na zvýšení beţných príjmov mal
výber daňových príjmov, hlavne dane z
bytov a nebytových priestorov, dane za
psa, za ubytovanie, za uţívanie verejného
priestranstva a za predajné automaty.
V prípade nedaňových príjmov sa na
vyšších beţných príjmoch podieľali hlavne
dosiahnuté príjmy z prenájmu pozemkov,
budov, z prenajatých strojov, ostatných
poplatkov, príjmy z licencií, príjmy z
pokút a penále a z refundácií. Taktieţ
vymáhanie pohľadávok prostredníctvom
exekútorov najmä v oblastí daní sa zvýšilo,
čo malo za následok zlepšenie platovej
disciplíny. Podarilo sa zníţiť aj počet
neplatičov. Výpadok na týchto príjmoch
mesto muselo nahradiť však inými
príjmami. V rámci kapitálových príjmov

Druhou zmenou rozpočtu sa
zapracovali úpravy, ktoré bolo potrebné
riešiť nielen v rozpočte mesta, ale aj
v rozpočte štátnych a neštátnych škôl.
K zvýšeniu výdavkov prispelo otvorenie
novej triedy materskej školy pre deti od
dvoch rokov. Väčší zásah sa vykonal aj
v kapitálovom rozpočte, kde bol zrušený
predaj rozpočtovaného pozemku a boli
zvýšené príjmy za odpredaje majetku.
Zmena sa dotkla aj finančných operácií,
kde boli upravené splátky istiny.
5

Taktieţ bolo nevyhnutné pristúpiť
ku kráteniu rozpočtovaných výdavkov
mesta na základe dosiahnutých niţších
príjmov z dôvodu nepriaznivého vývoja
výnosu PDFO. Šetrenie sa nijako
nepremietlo do sociálnej oblasti, kde boli
opäť sluţby obyvateľom poskytované
v plnej miere a v zimných mesiacoch bola
prevádzkovaná nocľaháreň pre ľudí bez
domova.

v Kolačíne, zrekonštruovalo priestory
triedy MŠ P. Jilemnického, zrealizovalo
oplotenie
MŠ
Komenského
sady,
vybudovalo nové chodníky v objeme
89.152,15 € (chodník na ulici SNP B1,
chodník pred PZ Kolačín, chodník ulica
Jilemnického-SNP, chodník SNP, chodník
Okruţná pod Dubovcom) a vybudovalo
parkovisko v objeme 3.852 €.
Ďalej
zakúpilo novú kameru,
regulátor
verejného
osvetlenia,
vybudovalo stojiská pod kontajnery
v objeme 20,185 €, vyasfaltovalo plochu
pod skateboardové ihrisko, zakúpilo nové
ihriskové prvky, náradie pre realizáciu
streetworkoutového
ihriska,
hudobné
nástroje
pre
ZUŠ
a zrealizovalo
odkanalizovanie garáţi.

Mesto nie je len príjemcom dotácií
zo štátneho rozpočtu, ale je aj ich
poskytovateľom. V roku 2013 mesto
prerozdelilo
dotácie
neziskovým
organizáciám v celkovej výške 26.200 €.
Najvyšší podiel z celkovej výšky dotácií
bol prerozdelený do oddielu telovýchova
a šport. Dotácie kaţdoročne podliehajú
ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce,
a ich poskytnutím nemoţno zvýšiť celkový
dlh obce.

V priebehu roka mesto začalo
s realizáciou
projektu
vybudovania
nového bytového domu, ktorý sa nachádza
v lokalite Dlhé diely. Na tento projekt
získalo mesto nenávratnú dotáciu v objeme
228.140 € a úver zo ŠFRB v objeme
532.320 €.

V roku 2013 sa mestu z beţných
výdavkov podarilo opraviť zatekajúcu
strechu na budove kina, rekonštruovať
fasádu vrátane náteru architektonických
prvkov na budove ZUŠ, opraviť podlubie
na ulici SNP B1, vymeniť vodovodné
rozvody a dlaţbu krytej plavárne, vybaviť
triedu materskej školy v priestoroch ZŠ J.
Kráľa, renovovať inštaláciu v CO krytoch,
opraviť ţivičné povrchy a výtlky v objeme
cca 23 tis. €.

K 31.12.2013
mesto
splácalo
pravidelnými splátkami sedem úverov
v celkovom objeme ročných splátok
vrátane úrokov vo výške 251.828,54 €.
Záverom môţeme skonštatovať, ţe
ku dňu 31.12.2013 bola celková suma dlhu
mesta vo výške 1.555.062,45 €, čo
predstavovalo
32,87
%
úverovú
zaťaţenosť mesta v pomere k beţným
príjmom roku 2012.

V oblasti kapitálových výdavkov
mesto z vlastných zdrojov zabezpečilo
územnoplánovacie dokumentácie, zakúpilo
nový server a zabezpečilo nový WEB
systém, pokračovalo v rekonštrukcií šatní

5. SAMOSPRÁVA MESTA

účasť občanov na rokovaniach mestského
zastupiteľstva bola 7 občanov.

Mestské zastupiteľstvo
V roku 2013 sa uskutočnilo 9 zasadnutí
mestského
zastupiteľstva 6 zasadnutí
mestskej rady. Priemerná účasť poslancov
na zasadnutiach bola 91 %. Priemerná

Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo
na všeobecne záväzných nariadeniach:
6

-

VZN č. 1/2013 – O o zrušení VZN
č. 1/1992 o územnom rozvoji
a architektúre mesta a o zrušení
VZN č. 9/2008 – Podmienky
vydávania záväzných stanovísk
k investičnej činnosti v meste Nová
Dubnica

-

VZN č. 2/2013 – ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Územného
plánu zóny Dlhé diely v Novej
Dubnici

-

VZN č. 3/2013 – o doplnení
a zmene VZN č. 5/2005 –
o mestskej polícii mesta Nová
Dubnica

-

VZN č. 4/2013 – O doplnení
a zmene
VZN č. 4/2012 o
podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania sluţieb na trhových
miestach

-

-

-

-

ţiaka základnej umeleckej školy, na
dieťa materskej školy a na dieťa
školského zariadenia so sídlom na
území mesta Nová Dubnica

VZN č. 5/2013 – ktorým sa určuje
Prevádzkový poriadok pohrebísk
na území mesta Nová Dubnica

-

VZN č. 8/2013 – O doplnení VZN
č. 6/2013 – O mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej
škole, o výške príspevku
na
čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť
školského klubu detí,
o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť centra
voľného času, o výške príspevku
v základnej
umeleckej
škole,
o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov
a podmienky
úhrady v školských jedálňach

-

VZN č. 9/2013 – o doplnení
a zmene VZN č. 5/2013, ktorým sa
určuje
Prevádzkový
poriadok
pohrebísk na území mesta Nová
Dubnica

-

VZN č. 10/2013 – O nakladaní
s odpadmi na území mesta Nová
Dubnica
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

-

VZN č. 6/2013 – O mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej
škole, o výške príspevku na

-

čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť
školského klubu detí,
o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť centra
voľného času, o výške príspevku
v základnej
umeleckej
škole,
o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov
a podmienky
úhrady v školských jedálňach

VZN č. 11/2013 – O doplnení
a zmene VZN č. 6/2013

Z ďalších
dôleţitých
dokumentov
mestské zastupiteľstvo schválilo najmä :
-

-

-

VZN č. 7/2013 – O určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na
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Správu o výsledku realizovaných
kontrol hlavnou kontrolórkou mesta
za rok 2012
Transformáciu Dexia komunál
eurofondového
úveru
č.
27/002/2011
Rozdelenie dotácií na rok 2013
Vystúpenie Mesta Nová Dubnica
zo zdruţenia obcí „Regionálna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kompostáreň
Povaţie“
a rozpustenie zdruţenia
Dodatok
č.
3
k Zásadám
hospodárenia s majetkom mesta
Nová Dubnica
Aktualizáciu
Programu
hospodárskeho
a sociálneho
rozvoja mesta Nová Dubnica
Územný plán zóny Dlhé diely
Protest prokurátora proti VZN č.
5/2005 o Mestskej polícii mesta
Nová Dubnica
Záverečný účet mesta Nová
Dubnica za rok 20123 a návrh na
finančné usporiadanie výsledku
hospodárenia za rok 2012
Zmenu rozpočtu mesta Nová
Dubnica na rok 2013
Hospodárske výsledky Bytového
podniku, m.p.o. Nová Dubnica za
rok 2012
Zriaďovaciu listinu
Základnej
umeleckej školy, P.O.Hviezdoslava
13/4 Nová Dubnica
Zriaďovaciu listinu
Centra
voľného času , P.O.Hviezdoslava
13/4 Nová Dubnica
Prenájom Domu smútku v Novej
Dubnici súp. č. 622 v m.č. Kolačín
Odpredaj pozemkov v ZO SZZ č. 3
Pod Dubovcom, Nová Dubnica
Odpredaj pozemkov IBV –
Miklovky
Zriadenie vecného bremena
Dodatok
č.
4
k Zásadám
hospodárenia s majetkom mesta
Nová Dubnica
Majetkovoprávne
vysporiadanie
pozemkov
pod
cestou
do
Trenčianskej Teplej
Prenájom pozemku pod informačnú
tabuľu vo Veľkom Kolačíne
Prenájom pozemku pod predajný
stánok na Mierovom námestí
Majetkovoprávne
vysporiadanie
pozemkov ul. Sládkovičova
Spôsob odpredaja bytu v 42 b.j.
formou verejnej obchodnej súťaţe
a súťaţné podmienky

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Odpredaj nehnuteľnosti – skladu
a prislúchajúcich
pozemkov
v areáli priemyselného parku Hliny
Nadobudnutie nehnuteľnosti –
pozemkov v majetku Slovenskej
republiky do vlastníctva mesta
Nová Dubnica
Odpredaj pozemkov v ZO SZZ č. 5
Nová Dubnica
Kandidátov do funkcie prísediacich
za mesto Nová Dubnica
Zmenu účelového určenia časti
budovy
súp. č. 88 v Sadoch
Duklianskych hrdinov
Odpredaj
pozemkov
v priemyselnom parku Hliny
Dodatok
č.
5
k Zásadám
hospodárenia s majetkom mesta
Nová Dubnica
Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na 1. polrok 2014
Zmenu
rozpočtu
Bytového
podniku, m.p.o. Nová Dubnica na
rok 2013
Rozpočet
Bytového
podniku,
m.p.o. Nová Dubnica na roky 2014,
2015,
2016
a návrh
podnikateľského plánu Bytového
podniku, m.p.o. Nová Dubnica na
roky 2014, 2015 a 2016
Viacročný programový rozpočet
mesta Nová Dubnica na roky 2014
– 2016
Súťaţné podmienky
pre 2.
opakovanú obchodnú verejnú súťaţ
na predaj 3 – izbového bytu na ul.
P. Jilemnického v Novej Dubnici
Spôsob odpredaja
bytu č. 32
v budove súp. č. 838 formou
verejnej
obchodnej
súťaţe
a súťaţné
podmienky
pre
obchodnú verejnú súťaţ
Kúpu stavieb vrátane projektových
dokumentácií investičnej akcie
Dlhé diely
Odpredaj pozemku v priemyselnej
zóne Hliny spoločnosti Daejung
Europe, s.r.o. Dubnica nad Váhom
Úhradu nájomného
vo forme
vzájomného zápočtu vykonaných

nevyhnutných investícií s cenou
nájmu – Anton Škorčák - TOCOM

-

MsZ zobralo na vedomie najmä :
-

-

-

-

Správu o plnení úloh oddelenia
stratégie rozvoja pri príprave
projektov pre získanie finančných
prostriedkov do rozpočtu mesta
z iných zdrojov v roku 2012
Hodnotiacu
správu
k programovému rozpočtu za rok
2012
Hospodárske výsledky Bytového
podniku, m.p.o. Nová Dubnica za
rok 2012
Hospodárenie spoločnosti Nová
Dubnica Invest, s.r.o. za rok 2012
Správu
o činnosti
Mestského
hasičského zboru za rok 2012
Správu
o hospodárení
a podnikateľskej
činnosti
spoločnosti Termonova, a.s. za rok
2012

-

-

-

-

Správu o hospodárení spoločnosti
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. za
rok 2012
Informáciu o zahraničnej pracovnej
ceste primátora mesta
Informáciu
o pedagogickoorgnizačnom
a materiálnotechnickom zabezpečení výchovnovzdelávacieho
procesu
predškolských
a školských
zariadení
v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Nová Dubnica na
školský rok 2012/2013
Informáciu o priebehu rokovaní
s potencionálnymi
investormi
v priemyselnom parku Hliny
Informáciu o pripravovanej zmene
a doplnku ÚPN zóny Dlhé diely
Informatívnu správu o overení
súhlasu ÚZ s výročnou správou
a o overení KÚZ s konsolidovanou
výročnou správou
Prehľad pohľadávok mesta Nová
Dubnica

6. MESTSKÝ ÚRAD
ODDELENIE STRATEGICKÉHO ROZVOJA
projektová manaţérka: Mgr. Janka ORIEŠKOVÁ
orieskova@novadubnica.sk
 042/44 33 484, kl. 180

Za podpory financií z EÚ v rámci
Programu celoţivotného vzdelávania mesto
v spolupráci s poľským mestom Miedźna
pokračovalo
v roku 2013 v realizácii
projektu v programe Partnerstvá Comenius
REGIO 2012. Na realizáciu aktivít mesto
dostalo grant z Bruselu vo výške 20 902,00
€. Partnermi projektu „Spolu lepšie - peer
learning Miedźna & Nová Dubnica“ sú
základné školy, materské školy a kniţnice
z partnerských miest.

Projekt za financie z Bruselu
Oddelenie sledovalo a vyuţívalo
moţnosti získania finančných prostriedkov
z ministerstiev SR, štrukturálnych fondov
EÚ a prípadných ďalších zdrojov na
projektové zámery mesta.

9

Učitelia
Súkromnej
základnej
školy, Materskej školy Petra Jilemnického
a zamestnankyne mestskej kniţnice sa
počas dvoch rokov zúčastňovali na
programe, kde spoznávali pracovné metódy
partnera, dozvedeli sa o pouţiteľných
nástrojoch a formách práce.

Zapojené miestne inštitúcie majú
príleţitosť propagovať svoju prácu, svoje
úspechy a taktieţ nadviazať dlhodobú
medzinárodnú spoluprácu. Samosprávne
orgány
podporili
trvalosť
projektu
podpísaním partnerskej spolupráce medzi
mestami v oblastiach nielen vzdelávacích,
ale aj hospodárskych a investičných.
Všetky materiály vypracované
počas projektu – multimediálne prezentácie,
spoločne vypracované broţúry, učebné
prípravy budú dostupné v kniţniciach oboch
regiónov, kde budú môcť z nich čerpať aj
učitelia iných vzdelávacích inštitúcií.
Ďalšie projekty
Dotácia zo štátneho rozpočtu SR v
roku 2013 bola mestu poskytnutá na
projekt „Viac kníh, viac čitateľov“ dotácia sa pouţila na nákup literatúry
s prihliadnutím
na
všetky
vekové
kategórie, predovšetkým náučnej literatúry
pre deti a dospelých. Taktieţ bola
poskytnutá
dotácia
na
projekt
„Medzinárodný
festival
dychových
orchestrov a maţoretiek“, ktorá sa
pouţila predovšetkým na realizáciu
koncertov a ozvučenie.

V oboch regiónoch si učitelia
rozšírili svoje vedomosti a zručnosti, zlepšili
prípravu a realizáciu učebných plánov, s
prihliadnutím na humanizáciu, vzdelávanie
pre mier, ako aj na európsky rozmer
kultúrneho dedičstva vo výučbe.
Projekt povzbudil učiteľov do
častejšieho
vyuţívania
moderných
aktivizujúcich metód. Účasť učiteľov
materských škôl poskytol príleţitosť na
diskusiu
o pouţívaných
metódach
prípravy malých detí na školu v Poľsku i na
Slovensku a o pripravovaných zmenách
ohľadom
zaradenia
dieťaťa
do
vzdelávacieho procesu v škole.

Finančné prostriedky na realizáciu
projektu
„Rozšírenie
kamerového
systému v meste Nová Dubnica“ vo
výške 6 000,00 € boli mestu poskytnuté zo
štátneho rozpočtu
na financovanie
projektov v oblasti prevencie kriminality.
Rozšíril sa kamerový systém, ktorý
sa v meste buduje od roku 2003,
v súčasnosti je v prevádzke 15 kamier.
Finančné prostriedky na realizáciu
projektu
„Výmena
vodovodných
rozvodov a dlaţby v športovej hale –
časti krytá plaváreň“ vo výške 15 000,00
€ boli mestu poskytnuté z rozpočtovej
rezervy predsedu vlády SR.
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Partnerstvo medzi mestom Nová
Dubnica
a mestom Dubna
(Ruská
federácia)
K podpisu Dohody o spolupráci
došlo dňa 29.09.2012 v Novej Dubnici
počas oficiálnej návštevy
primátora
mesta Dubna Valerija Procha. Obe strany
sa dohodli spoločne vypracovať
a
navrhovať aktivity spolupráce, ktoré budú
zamerané na posilnenie hospodárskych,
sociálnych a kultúrnych vzťahov medzi
obidvoma stranami.

Novými vodovodnými rozvodmi sa
zabránilo úniku vody, čím sa dosiahlo
zvyšovanie hospodárnosti na prevádzku
krytej plavárne. Komplexná výmena
dlaţby v neposlednom rade dala celej
krytej plavárni aj estetický vzhľad, čím sa
vytvorili kultúrne podmienky na realizáciu
aktivít v oblasti športu a telovýchovy.

Spolupráca v tomto roku bola primátormi
miest vyhodnotená pozitívne. Vzájomné
vystúpenia
umeleckých,
hudobných
súborov v rámci kultúrnych podujatí miest

Dotácia zo štátneho rozpočtu
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
SR na financovanie projektu „Ochrana
zdravia hasičov pri zásahovej činnosti
a zlepšenie
materiálno-technického
zabezpečenia OHZ Nová Dubnica“ sa
pouţila na nákup moderných technických
prostriedkov, ktoré sú potrebné pri
zásahovej činnosti.

prezentovali národnú kultúru, čo oceňujú
obyvatelia našich druţobných miest.
Taktieţ nadviazanie kontaktov
počas pracovných
návštev delegácie
predstaviteľov podnikateľov mesta Dubny
a Novej Dubnice a blízkeho regiónu
dostalo konkrétnu podobu spolupráce.

Mestu sú priebeţne
schválené
zdroje na úhradu prevádzkových nákladov
chránenej dielne zriadenej na mestskej
polícii, ktorá od roku 2006 zabezpečuje
monitorovanie
mesta
kamerovým
systémom (v súčasnosti je nainštalovaných
15 kamier) a na zbernom dvore, kde jej
zamestnanci pracujú na triedení odpadu.

Výmenné pobyty
Prebiehali
rokovania
s predstaviteľmi
firiem
a spoločností
pôsobiacich na území mesta za účelom
prezentácie a hľadania moţnej spolupráce
so slovenskými partnermi.
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pobyty

Taktieţ sa uskutočnili výmenné
študentov a deti z Dubny sa

zúčastnili skautského letného tábora.

ODDELENIE VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A DOPRAVY
vedúci: Ing. Ján KRUMPOLEC
krumpolec@novadubnica.sk
 042/44 33 484, kl. 150

a

dvoj a troj-izbových bytoch tak svoj nový
domov získa 18 domácností.

Začiatkom roka boli ukončené práce na
"čistopise" ÚPN mesta Nová Dubnica a
ÚPN zóny Dlhé diely Nová Dubnica.
Dokumentácie "opatrené" schvaľovacou
doloţkou a podpísané primátorom mesta
boli odoslané na Okresný úrad Trenčín,
odbor výstavby a bytovej politiky a
Ministersvo
dopravy,
výstavby
a
regionálneho rozvoja.

Šatne v Kolačíne
V auguste 2013 boli futbalistom a
športovej verejnosti odovzdané nové šatne.
Materiál zabezpečilo mesto Nová Dubnica a
práce si pod odborným vedením Jaroslava
Tlapáka svojpomocne zrealizovali futbalisti.

Projektová
dokumentácia
územnoplánovacia dokumentácia

Bola
spracovaná
a
pripravená
projektová
dokumentácia
pre
nové
parkovacie
miesta
na
ulici
Petra
Jilemnického. Predĺţenie vodovodu v
Kolačíne na ulici Slobody taktieţ rieši nová
projektová dokumentácia.
Priemyselná zóna Hliny Nová Dubnica
Oprava strechy Panorexu
Zabrániť poškodzovaniu interiéru v kine
pomohla nová kompletná izolácia zvýšenej
časti strechy.

Pokračovali práce na projektovej
dokumentácii koordináciou realizačnej
projektovej
dokumentácie
všetkých
inţinierskych sietí. Začali sme s prípravou
územia pre novú výstavbu sanáciou budovy
v trase novej spaškovej kanalizácie a
komunikácie.
Krajšie mesto, rozvoj mesta
ŠFRB 2x9 bj
V obytnej zóne Dlhé diely okrem
výstavby rodinných domov vyrastú aj nové
bytovky. Po prípravných prácach sa v lete
naplno začalo so stavebnými prácami na
prvej, mestskej, nájomnej bytovke. V jedno,
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Stavebné úpravy MŠ P.
Jilemnického
Pre potreby rozšírenia počtu miest v
predškolských zariadeniach sme pristúpili k
stavebným úpravám jestvujúcich priestorov
škôlky.
Rekonštrukcia zasadačky
Rekonštrukciou elektrických rozvodov,
priestorov a vybavenia získala zasadačka
nielen nový vzhľad, ale sa zlepšili
podmienky na prácu poslancov, členov
komisií a členov vedenia mesta.
Oprava a náter strechy
ZUŠ a MsÚ
Po novej fasáde z minulých rokov sme
opravili natreli aj strechy MsÚ a ZUŠ.

Okná v súkromnej škole
Pokračujeme v postupnej výmene okien
na budove.
Realizácia oplotenia
- staré oplotenie MŠ v Komenského sadoch
zo západnej časti bolo v dĺţke 50 m
odstránené a vymenené za nové.

Komunikácie, chodníky a
parkoviská, dopravné značenie
Kaţdoročne
si
nemalé
finančné
prostriedky na opravu vyţaduje nelichotivý
stav komunikácií a chodníkov. Výtlky
postupne v priebehu roka realizovali
technické sluţby mesta, spoločnosť
TEKOS, s.r.o. Nová Dubnica v celkovom
objeme 27 000,- €. Bezpečnosť na cestách
zabezpečujeme doplnením a zvýraznením
vodorovného
dopravného
značenia, výmenou a obnovou dopravných
značiek v meste.
Rekonštrukcie
a
nového asfaltového povrchu sa konečne
dočkali chodníky na Okruţnej ulici aţ po
kriţovatku s ulicou Pod Dubovcom,
chodník medzi ulicami Petra Jilemnického a
SNP pred bytovými domami 5 - 6 a chodník
pred troma panelákmi na Trenčianskej ulici.
Novú tvár a kvalitu má chodník zo
zámkovej dlaţby na ulici SNP od
kriţovatky s ulicou P.O.Hviezdoslava aţ k
Mierovému námestiu.

- dokončili sme prepojenie oplotenia
cintorína smerom k chovateľskej osade,
doplnili chýbajúce a vymenili poškodené
dielce jestvujúceho plota.
- vybudovali sme zachytávač lôpt na
detskom ihrisku v súbore E1 ( Trenčianska
ulica )
Plaváreň
Novou protišmykovou dlaţbou získala
plocha okolo bazéna nielen krajší vzhľad ale
hlavne väčšiu bezpečnosť. Starý a deravý
rozvod vody do bazéna bol vymenený za
nový. Taktieţ staré schodíky do bazéna boli
nahradené novými z matného antikoru.
Dobrý dojem z postupne rekonštruovanej
plavárne umocňuje aj nové osvetlenie, náter
šatní a dlaţba na toaletách. Na
rekonštrukciu bola pouţitá dotácia z rezervy
predsedu vlády SR.
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Parkovacie miesta boli vybudované pri
MŠ Komenského sady, ďalšie, ako aj
zrekonštruovaný chodník zo zámkovej
dlaţby v súbore B1 na "panelákoch", čím sa
zvýšili parkovacie kapacity ako aj
bezpečnosť uţívateľov. V tomto súbore
taktieţ boli opravené a vymenené
poškodené dielce podlubia. Celé podlubie
dostalo nový náter.

Poţiarnici v Kolačíne si pred budovou
vybudovali nové plochy a chodník zo
zámkovej dlaţby.

ODDELENIE ORGANIZAČNO-SPRÁVNE + KLIENTSKE CENTRUM
vedúca: JUDr. Dagmar GREGUŠOVÁ
gregusova@novadubnica.sk
 042/44 33 484, kl. 120

Medzi najdôleţitejšie úlohy, ktoré
oddelenie organizačno-správne a klientske
centrum zabezpečovalo v roku 2013, patrili
predovšetkým :
-

-

vybavovanie doţiadaní pre orgány
súdov, polície, exekútorov
- poskytovanie
informácií
podľa
zákona č. 211/2000 Z.z.
Zbor pre občianske záleţitosti (ZPOZ)
-

organizačné zabezpečenie volieb do
orgánov samosprávnych krajov
vydávanie rozhodnutí na všetky
miestne dane a komunálny odpad
organizovanie
mestských
rád
a mestských zastupiteľstiev
organizovanie rôznych akcií ZPOZu
úlohy na úseku ohlasovne pobytu,
najmä
doručovanie písomnosti
verejnou vyhláškou
úlohy
v oblasti
podnikateľskej
činnosti

ZPOZ má 14 členov, sobášiacimi sú
primátor mesta a poslanci – Marta
Babuková, Mgr. Michal Doman, JUDr.
Miroslav Holba, Ing. Juraj Hort, PhDr.
Rastislav Mádr, Ing. Marián Medera,
PaedDr. Soňa Kačíková, Ing. Jaroslav Kusý.
Hlavnou náplňou ZPOZ-u je organizovanie
občianskych obradov
a slávností
pri
rôznych významných udalostiach.
V roku 2013 bolo v Novej Dubnici
uzatvorených 52 manţelstiev, z toho 31
občianskych a 21 cirkevných.
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Dievčatá do 15 rokov- 587

V roku 2013 zomrelo v Novej
Dubnici 102 občanov. Uskutočnilo sa 31
občianskych rozlúčok na pohreboch.

Počet prisťahovaných- 141
Počet odsťahovaných- 192

V roku 2013 sa narodilo v Novej
Dubnici 89 detí a uskutočnilo sa 6
spoločných uvítaní do ţivota a
jedno
uvítanie bolo individuálne.
Na úseku ohlasovne
nasledovná štatistika:

pobytov

Počet presťahovaných v rámci mesta- 214
Počet občanov s trvalým pobytom len
v meste Nová Dubnica- 345

je

Počet osvedčených podpisov- 4 698

Počet obyvateľov k 31. 12. 2013- 11 371

Počet osvedčených odpisov- 1 711

Muţi- 4 846
Chlapci do 15 rokov- 669
Ţeny- 5 269
ODDELENIE ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA
vedúca: Mgr. Katarína BAŠNÁ
basna@novadubnica.sk
 042/44 33 484, kl. 160

a vyčistili pieskoviská, obnovili tabule
označujúce zákaz vstupu so psom,
vymenili poškodené koše na odpad.

V roku 2013
sa vykonala
redukovaná kosba plôch verejnej zelene
(4x sa kosili reprezentačné plochy, 3x
ostatné plochy v meste), vykonalo sa aj
jesenné vyhrabanie lístia, vykonala sa
deratizácia zelene. Realizovala sa výsadba
kvetinových záhonov na Mierovom
námestí a pri Mestskom úrade. Uskutočnila
sa výsadba drevín pri dome č. 365 a medzi
domami č. 838 a 7 (spolu vyše 20 ks
drevín), intenzívne sa vykonávala údrţba
a orezy drevín – orezali sa vŕby na ulici
Pod Bôrikom, javory na uliciach J. Kráľa
a Hviezdoslavova a ďalšie dreviny podľa
poţiadaviek obyvateľov, vykonaný bol
výrub suchých a nebezpečných stromov.
Zakúpených a osadených bolo 5 ks nových
lavičiek.

Zmapovali
sme
a zabezpečili
výmenu polámaných dosiek na lavičkách,
odstránili poškodené a nefunkčné lavičky.
Realizovali sme rekonštrukciu skateihriska na ulici Trenčianskej pri „čínskom
múre“, spočívajúcu v potiahnutí ihriska
novým asfaltom a osadení betónových
skate-prvkov v celkovej hodnote 18 454 €.
Vybudovali sme novinku v meste – streetworkoutové ihrisko v Sade duklianskych
hrdinov, náklady boli len vo výške 2452 €,

Aj v tomto roku sme vykonávali
pravidelný servis detských ihrísk, údrţbu
lavičiek,
psích
toaliet
a ostatného
mestského mobiliáru.
Na jar sme opravili všetky
poškodené časti detských ihrísk, prekopali
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pretoţe výkop bezpečnostného povrchu
sme
realizovali
svojpomocne
aj
s chalanmi, ktorých aktivita a záujem
prispeli k vybudovaniu takéhoto typu
ihriska v meste. Ihrisko pri dome č. 730 –
tzv. Účko sa doplnilo domčekom so
šmýkačkou, pretoţe pôvodná šmýkačka
bola z dôvodu zlého technického stavu
z tohto ihriska odstránená.

dotrieďovaním odpadu z uličných košov na
zbernom dvore a pod. dosiahla Nová
Dubnica veľmi dobré výsledky v triedení
odpadov v porovnaní s inými mestami
v SR. Odpredajom druhotných surovín sme
pokryli väčšiu časť nákladov na triedený
zber odpadov. Celkové náklady na
odpadové hospodárstvo boli vo výške
388 000 |€.
Venovali sme sa aj osvete, šíreniu
letákov a informácií. Školáci pokračovali
v súťaţnom zbere tetrapakov a kovových
obalov, uskutočnila sa ţiacka vedecká
konferencia o zdrojoch energie v našom
meste. Na zbernom dvore sme celoročne
zberali textil pre charitatívne účely.
Vybudované boli stojiská pre
kontajnery v Komenského sadoch a v Sade
kpt. Nálepku, spolu 11 nových stojísk. Zo
zdrojov recyklačného fondu boli zakúpené
a v meste
rozmiestnené
plastové
kontajnery na triedený zber papiera, skla,
plastov, kovov a tetrapakov v celkovej
sume 21 753 €. Vybudovaná bola nová
sprcha pre pracovníkov chránenej dielne na
zbernom dvore.

Vyčistili sme vyše 200 daţďových
vpustov na území mesta, osadili
odvodňovaciu mrieţku na ulici Slobody.
Opravených bolo niekoľko poškodených
a prepadnutých daţďových vpustov.

Aj
napriek
pretrvávajúcemu
nedostatku finančných prostriedkov bolo
venované veľké úsilie tomu, aby mesto
bolo čisté a upravené. V spolupráci
s aktivačnými
pracovníkmi
a troma
zamestnancami chránenej dielne, ktorí
vykonávajú čistenie mesta, boli pravidelne
odstraňované
odpadky
a zametané
chodníky, parkoviská a čistené ihriská na
celom území mesta. Zabezpečili sme
vysávanie psích exkrementov.
Postreky krajníc chodníkov a ciest
proti burinám patrilo aj v tomto roku do
náplne práce aktivačných pracovníkov, ako
aj strihanie „smutných“ vŕb, krov a ţivých
plotov.

Počas Vianoc sa mesto rozsvietilo
opravenou vianočnou výzdobou. Počas
zimy sa vykonávala intenzívne zimná
údrţba,
posyp
ciest
a chodníkov
a odhŕňanie napadnutého snehu, zimná
údrţba nás v roku 2013 stála vyše 51 000
€, z toho nákup posypovej soli bol vo
výške 5200 €.
Odpadové hospodárstvo
Zberný dvor v roku 2013 vytváral
prácu pre 18 pracovníkov chránenej dielne.
Vytvorili sme spolu 4251,91 ton
komunálneho odpadu, z toho vytriedených
odpadov – papiera, plastov, skla,
tetrapakov,
kovov,
elektroodpadu,
pneumatík, dreva, stavebného odpadu bolo
2026, 91 ton, na skládku sme uloţili 2225
ton. Miera recyklácie odpadu tak za
prispenia práce chránenej dielne na
zbernom dvore dosiahla takmer 48%.
Vďaka zhodnocovaniu stavebného odpadu
(podrvený sa vyuţíva opäť na stavebné
účely), dreva, vytrieďovaniu šatstva,
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ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ A ŠKOLSTVA - 2013
vedúca: Mgr. Zuzana Vanková
vankova@novadubnica.sk
 042/44 33 484, kl. 170

Sociálna oblasť je tak ţivý
organizmus, ţe si vyţaduje venovanie
pozornosti v kaţdom jeho štádiu vývoja.
Zámerom
samosprávy
je
vytvoriť
podmienky pre
fungovanie
systému
sociálnych sluţieb, ktorý bude poskytovať
kvalitné a dostupné sluţby pre občanov.
Sociálne sluţby sú nástrojom sociálnej
pomoci a predstavujú špeciálne aktivity
pomáhajúce riešiť hmotnú a sociálnu núdzu
občanov.

počas pracovných dní pomáhali 74 občanom
s rôznym zdravotným postihom. Najčastejšie
pomáhali pri donáške stravy, osobnej
hygiene, obliekaní, pri príprave a podávaní
jedla. V tomto roku 111 občanov poţiadalo
o posúdenie odkázanosti na sociálnu sluţbu,
z toho 64 do zariadenia pre seniorov a 47 o
opatrovateľskú sluţbu.
Jedáleň – stravovanie pre seniorov
Mesto v roku 2013 vyplatilo 4337 €
na príspevok za poskytovanie sociálnej
sluţby v jedálni.

V roku 2013 mesto vyplatilo 2.360 €
pre občanov mesta na jednorazovú dávku
v hmotnej núdzi a z toho sa pravidelne ročne
poskytuje aj finančný príspevok z príleţitosti
Vianoc pre sociálne odkázané rodiny.

Stravovanie
pre
seniorov
je
poskytované celotýţdenne v zariadení pre
seniorov a od pondelka do piatku vo firme
REPO – Gastro, s.r.o. v Novej Dubnici.
V tomto roku sa stravovanie seniorov
rozšírilo o ďalšiu jedáleň a to hotel Dynamic
Nová Dubnica.

Zhodnotili sme plnenie komunitného
plánu, kde sa plánuje rozšírenie zariadenia
pre seniorov. Vykonávali sa kontroly
v reštauračných zariadeniach na alkohol
a riešili sme jeden priestupok mladistvého za
alkohol.
V
letnom
období
sme
spolupracovali na táboroch pre deti zo
sociálne slabších rodín.
Umiestnili sme
občana mesta, ktorý je bez domova do
domova sociálnych sluţieb. Zúčastnili sme
sa kultúrnych akcií v zariadení pre seniorov
pri príleţitosti Dňa matiek a Mikuláša
s finančným prispením mesta. SZB komisia
si
pravidelne
pozývala
zástupcov
občianskych zdruţení za sociálnu oblasť na
svoje zasadnutia, za účelom informovania
o ich
činnosti.
Zaujímali
sme
sa
o rekonštrukciu mestského zdravotného
strediska.

Klub dôchodcov
Oddelenie sociálnych vecí pomáha
zastrešovať činnosť Zdruţenia klubu
dôchodcov (225 členov). Mesto pre
zdruţenie zabezpečuje kancelárske potreby,
celoročné predplatné jedného denníka a
čistiace a hygienické potreby.
Nocľaháreň
Mestský úrad Nová Dubnica dňa 1.
12. 2013 sprevádzkoval Nocľaháreň na
obdobie od 12/2013 do 03/2014 na adrese
SDH 88/9, 018 51 Nová Dubnica, kde sa
poskytovala sociálna sluţba pre ľudí bez
domova.

Opatrovateľská sluţba
Za rok 2013 bolo opatrovaných 93
ţiadateľov, z toho 8 úmrtí, 7 odišlo do
zariadení pre seniorov a 4 dobrovoľne
ukončili opatrovateľskú sluţbu. O seniorov
sa staralo priemerne 19 opatrovateliek, ktoré

Priemerne denne sme ubytovali cca
11 ľudí. Počas celého prevádzkovania
nocľahárne všetci prítomní vyuţívali
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hygienické potreby, poskytlo sa im jedno
teplé jedlo denne a všetkým ubytovaným sa
pralo pravidelne ich ošatenie, čo prispelo
k ich čistote.

-

Školstvo
-

V roku 2013 sme:
-

-

navštívili
školské
zaradenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
a neštátne školské zariadenia
riešili sme jeden priestupok za
neospravedlnené hodiny

-

-

-

zaregistrovali sme na ministerstve
školstva elekokované pracoviská
materskej školy a školské jedálne
dosiahli sme zmenu názvu ZUŠ na
ZUŠ Štefana Baláţa

Zaoberali a vyjadrovali sme sa:
-

k školským vzdelávacím programom
ku komunitnému vzdelávaniu
k
informácii
o pedagogickoorganizačnom
zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu na
školský rok 2013/2014
k viacerým zmenám VZN v oblasti
školstva
k organizácií mestských školských
zariadení a riešili sme problémy
vyplývajúce z ich činnosti
ku zmenám a doplneniu členov rád
jednotlivých škôl
rozdeleniu dotácií na prevádzku a
mzdy na ţiaka pre školy a školské
zariadenia
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta a pre školy
a školské
zariadenia,
ktorých
zriaďovateľom je štátom uznaná
cirkev alebo náboţenská spoločnosť,
iná právnická osoba a fyzická osoba
ako zriaďovateľ.

ku koncepčným zámerom rozvoja
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta
ODDELENIE KULTÚRY A ŠPORTU
vedúca: Mgr. Eva Kebísková
kebiskova@novadubnica.sk
 042/44 33 484, kl. 112

Leo Band a spestrením bola aj orientálna
show tanečnej skupiny Ishtar Dancers.

KULTÚRA
V
Kúpeľnej
dvorane
v Trenčianskych Tepliciach sa 26. januára
stretli priatelia a známi na reprezentačnom
plese mesta Nová Dubnica. Pri vstupe
dostala kaţdá dáma od primátora a jeho
manţelky malý darček s prianím príjemného
večera. O ten sa postarali svojimi
vystúpeniami
profesionálni
tanečníci,
spevák Berco Balogh swingovými a disco
hitmi, do tanca hrala skupina Black
Band, v priestoroch jedálne ľudová hudba

18

Fašiangová nálada nechýbala 9.
februára
v amfiteátri.
Zabíjačková
kapustnica,
kaša,
klobásky,
pečené
prasiatko, to všetko čerstvo pripravené
priamo pred očami zákazníkov pracovníkmi
Mäsovýroby Ilavský.

a maţoretiek Nová Dubnica, koncertom DH
Lieskované, koncertom ruskej speváčky
Iriny Leonovej, lampiónovým sprievodom
a ohňostrojom.
Predajné
trhy
sme
zabezpečovali spolu s mestskou políciou
opäť dvakrát ročne – 1. mája a vo sviatok
výročia SNP 29. augusta. Koniec školského
roka a príchod prázdnin sme radostne
oslávili na diskotéke v Amfiku. Mikuláš
prišiel so skvelým divadielkom Elá hop,
týţdeň počas adventného obdobia stál na
Mierovom námestí ţivý Betlehem a jeden
deň sa stal aj sprievodnou atrakciou
Vianočných trhov. Priestor dostali aj domáce
telesá – dychový orchester odohral tradičný
vianočný koncert v kine Panorex a priamo
na Štedrý deň nám ku kapustnici vyhrával
Boţí šramot. S rokom sme sa rozlúčili na
námestí pestrým silvestrovským programom.

Pri príleţitosti MDŢ mesto pre ţeny
pripravilo zábavný programu Šláger párty
Otta
Weitera,
spojené
s televíznym
nakrúcaním. Druhá májová nedeľa znovu
patrila ţenám, tentokrát matkám. Deň
matiek im svojim programom spríjemnili
ţiaci a učitelia základnej umeleckej školy.
Veľmi úspešne sa v programe ujal
filmový festival
Expedičná
kamera.
Cestovateľské, dobrodruţné a adrenalínové
snímky si do kina Panorex prišli pozrieť viac
ako tri stovky návštevníkov. Venovali sme
sa aj dávnejšie etablovaným projektom, na
prelome júla a augusta nechýbali tri koncerty
hudobného leta. Odohrali ich dychová hudba
Nemšovanka, Bodovanka a Vlčovanka.
Augustový program uzatvoril Bluegrassový
večer a koncert speváckeho zboru Belcanto z
ruského partnerského mesta Dubna.

Práve novodubnické telesá dostávali
dostatok priestoru aj v priebehu celého roka.
Boţí šramot a The Gospel Family dokázali
štyrikrát po sebe vypredať kino Panorex
s kapacitou viac ako 500 divákov na
Trojkráľových
koncertoch.
Miešaný
spevácky zbor spieval v kostole pri
príleţitosti sviatku Zjavenia Pána (Traja
králi) a Sviatku sv. Cyrila a Metoda.
Mladých
umelcov
v našom
meste
produkujúcich vlastnú tvorbu sme podporili
aj koncertom skupiny Gladiátor Revival.

Významnou udalosťou bol IV. ročník
festivalu dychových orchestrov a maţoretiek
za účasti DO Dolní Benešov, Cheb, Košice,
DO z Nemecka a Maďarska.
Oddelenie
kultúry
a športu
zabezpečovalo tieţ kultúrno-spoločenské
oslavy rôznych sviatkov.

V spolupráci s Klubom paličkovanej
čipky sme zorganizovali celoslovenské
stretnutie čipkárok Slovenska, s Úniou ţien
a záhradkármi súťaţnú výstavu Z našich
záhrad
/O jablko
roka/
a s Maticou
slovenskou projekt Naše mesto a ľudia
v ňom. Tradične mnoţstvo podujatí sme
pripravili so základnou umeleckou školou
a centrom voľného času.
ŠPORT
Mesto
v spolupráci
so školami
a centrom voľného času pripravilo viacero
športových podujatí. 22. februára sa v krytej
plavárni stretli dievčatá a chlapci 5. aţ 9.
ročníkov všetkých škôl v meste na
plaveckých pretekoch.

Veľkú noc sme vítali veľtrhom
v kine Panorex a 9. výročie vstupu SR do
Európskej únie sme si pripomenuli tradične
koncertom
Dychového
orchestra
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V máji sa opäť súperilo, tentokrát
v športovej hale na pretekoch v skoku do
výšky, šlo o
33. ročník súťaţe
Novodubnická latka, na ktorý sme pozvali aj
pretekárov z partnerskej školy Slavičín,
priniesol dva rekordy. Najúspešnejšou
školou sa stala Základná škola J. Kráľa.
Koncom mája sa ţiaci stretli na mestskom
futbalovom štadióne na atletickom mítingu
základných škôl.
Súťaţili v beţeckých disciplínach,
v skoku do diaľky, v hode plnou loptou
a kriketovou loptičkou a vrhu guľou.
V oboch kategóriách, mladších a starších
ţiakov zvíťazili atléti Základnej školy Janka
Kráľa a znovu tak na rok získali Putovný
pohár primátora.

Na území mesta pôsobilo viacero
športových klubov. Najmasovejším bol
mestský futbalový klub, ktorý mal 380
členov v kategóriách – ml. prípravka, st.
prípravka, ml. ţiaci, st. ţiaci A, dorast, muţi
A. Klub sa zameriaval na prácu s mládeţou
a počas roka pripravil Valentínsky futbalový
turnaj mladších a starších ţiakov o pohár
primátora
a viacero
turnajov
pre
prípravkárov.

Atletický míting bol súčasťou
celodenných športových aktivít občanov
mesta. 29. mája sa naše mesto zapojilo do
Svetového dňa výzvy - World Challenge
Day. Celý deň všetky naše ihriská,
telocvične,
fitness
centrá
a ďalšie
športoviská poskytovali svoje sluţby
bezplatne.

Klub slovenských turistov Kolačín sa
mohol pochváliť bohatou
účasťou na
májovom 31. ročníku Novodubnickej 25-ky
Ivana Markoviča. Spolu s kolačanskými
futbalistami v júni zorganizovali obľúbený
a hojne navštevovaný Jánsky haluškový
festival. Nezabúdali však ani na výchovu
mládeţe. Mladí kolačanskí turisti sa
v pretekoch turistickej zdatnosti prebojovali
na majstrovstvá Slovenska.

Vyuţilo
ich
23,44
%
Novodubničanov. V domácej súťaţi bola
naším súperom Revúca, ktorú sa nám
podarilo poraziť. Ako jedno z troch miest
Slovenska sme sa zapojili aj do
medzinárodnej časti tohto zápolenia. Tu nám
ţreb určil za súperov mesto Aizubange
(Japonsko), na ktorého účasť 62,4% sme uţ
nemali.
21. júna sa konal benefičný
spomienkový zápas Pavla Demitru za účasti
premiéra
Roberta
Fica
a Tomáša
Kopeckého.
31. augusta sa v našom meste konal
19. ročník jedného z najťaţších pretekov na
horských bicykloch Novodubnický maratón
horských bicyklov.

Druţstvá HKM pozemný hokej
ukončili halovú sezónu veľmi úspešne.
Druţstvo ţiačok sa uţ po druhý krát
zúčastnilo turnaja ,,Veľká cena Plzne v
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pozemnom hokeji“. Na turnaj išli
s
vysokými cieľmi: vyhrať tento turnaj, keďţe

registrovaných hráčov, ktorí hrali v štyroch
súťaţiach.
V apríli
stolní
tenisti
zorganizovali v našom meste oblastné
majstrovstvá najmladších a mladších ţiakov
okresov Povaţská Bystrica, Púchov a Ilava,
v decembri vianočný stolnotenisový turnaj
neregistrovaných hráčov.

minulý rok obsadili 3. miesto. Tento cieľ sa
im podaril. Dievčatá vyhrali na turnaji
všetky zápasy. V slovenskej lige sa
umiestnili celkovo na treťom mieste.
Druţstvo HC pozemný hokej malo 76
členov, hralo českú a slovenskú ligu.
V českej lige skončili ţiačky na treťom
mieste a slovenskú ligu vyhrali.

Mestská únia malého futbalu
dosiahla
nasledovné
výsledky:
1.
liga: 1.Armat Čukaričky, 2.Real, 3.Alfa, 2.
liga: 1.Belasí, 2.Kollárová, 3.Sportclub, 3.
liga: 1.Doors Pub, 2.Cestári, 3.Lions Kolačín

Príprava ţiačok skončila v slovenskej
lige na prvom mieste, ţiaci na treťom mieste
a ţeny na prvom mieste. Mestský klub
stolného tenisu mal v tomto roku 34

Mestská kniţnica

MESTSKÁ KNIŽNICA
počet čitateľov

Rok 2013
1 464

návštevnosť užívateľov

16 618

počet výpožičiek

53 075

počet zväzkov kníh

26 110

kultúrno-spoločenské
podujatia
nákup kníh

70

388

I v roku 2013 poskytovala kniţnica svoje
sluţby pre občanov mesta na kvalitnej úrovni.
Napriek tomu, ţe sme sa vo väčšej miere
snaţili o zviditeľnenie kniţnice rôznymi
kultúrno-spoločenskými aktivitami, mierne
klesol počet čitateľov i výpoţičiek.

zakúpených z dotácie Ministerstva kultúry
SR a 194 titulov boli dary od čitateľov
a organizácií. Oproti roku 2012 sme zakúpili
o 169 titulov kníh menej, čo sa odráţa i na
návštevnosti a počte výpoţičiek. Kniţnica je
otvorená 33 hod. týţdenne /pondelok –
piatok/.

Kniţničný
fond
je
budovaný
vzhľadom na zameranie kniţnice a potreby
uţívateľov. Obohatili sme ho o 388 nových
kníh. Z toho 96 titulov sme zakúpili
z prostriedkov mesta, 98 kníh bolo

Pracovníčky
poskytli
5
978
registrovaných
bibliografických
a faktografických informácií a vybavili 1 290
rezervácií.
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Medzikniţničnou výpoţičnou sluţbou
sme pre našich čitateľov objednali 23 kníh
a z našej kniţnice sme poţičali 10 titulov.

Zorganizovali
sme
besedu
s
profesorom
Milanom
Kováčom,
medzinárodne uznávaným odborníkom na
mayskú kultúru.

Verejne prístupný internet navštívilo
2 045 uţívateľov. Moţnosť zaplatiť si svoj
registračný poplatok kultúrnym poukazom
vyuţilo 120 čitateľov. Vyradili sme 885
kusov tzv. zastaranej a opotrebovanej
literatúry.

Pre ţiakov SZŠ sme pripravili
literárnu hodinu na tému „Regionálni autori
povestí“. Naši detskí čitatelia sa spojili cez
skype s deťmi v kniţnici Miedzna v Poľsku,
zapojili sa i do súťaţe o najkrajšiu záloţku do
knihy.

V roku 2013 bola kniţnica z dôvodu revízie
3 týţdne zatvorená. Kniţnica bola i v tomto
roku zapojená do medzinárodného projektu
Comenius regio partnerstvá medzi mestami
Miedzna v Poľsku a mestom Nová Dubnica.

Z ďalších
kultúrno-výchovných
podujatí do ktorých sa kniţnica zapojila, by
som spomenula „Deň ľudovej rozprávky“,
celoslovenský maratón „Čítajme si“ a
„Týţdeň otvorených dverí“.

V rámci projektu sme realizovali
viaceré aktivity: Literárny seminár o knihe
Denník Anny Frankovej „Denník mladého
dievčaťa“,
v spolupráci s materskými
školami sme zrealizovali interaktívny projekt
„Rozprávková kniţnica“.

Na podujatiach, ktoré kniţnica
zorganizovala, sa
zúčastnilo 1 100
návštevníkov.

ODDELENIE MAJETKOVÉ
vedúca: Ing. Róbert Ruman
ruman@novadubnica.sk
 042/44 33 484, kl. 134

5. Pokračoval odpredaj nebytových
priestorov doterajším nájomcom.

DOPREDAJ POZEMKOV:
1. Pokračoval odpredaj pozemkov
v záhradkárskych osadách jednotlivým
záhradkárom v ZO č. 3, ZO č. 4 a ZO
č. 5.

6. Bola úspešne zrealizovaná obchodná
verejná súťaţ na odpredaj bytu vo
vlastníctve mesta.

2. Pokračoval odpredaj pozemkov
v Priemyselnej zóne Hliny jednotlivým
investorom .

VYSPORADÚVANIE POZEMKOV:
7. Bolo zahájené vysporadúvanie
pozemkov pod cestou Nová Dubnica –
Trenčianska Teplá.

3. Pokračoval odpredaj pozemkov pri
rodinných domoch v časti Miklovky.
4. Pokračoval odpredaj pozemkov pod
bytovými domami .

8. Pokračovalo vysporadúvanie pozemkov
v m.č. Kolačín z vlastníctva SR do
vlastníctva mesta Nová Dubnica.

ODPREDAJ BYTOV A
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV:
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7. ORGANIZÁCIE MESTA
MESTSKÁ POLÍCIA
náčelník: JUDr. Milan Krčmárik
 042/44 32 333, 0800 500 159
msp@novadubnica.sk

Hlavnou úlohou mestskej polície je
zabezpečovať
verejný
poriadok,
spolupôsobiť
s príslušnými
útvarmi
Policajného zboru SR pri ochrane majetku
obce a občanov, vykonávať všeobecne
záväzné nariadenia mesta, uznesenia
mestského zastupiteľstva a primátora.
Plníme úlohy na úseku prevencie
kriminality v rozsahu svojej pôsobnosti.

problematiku je v tejto dobe na materskej
dovolenke.
Mestská
polícia
prevádzkuje
kamerový monitorovací systém spolu s tzv.
chránenou dielňou. Aj v uvedenom období
prevádzky systém umoţnil zmonitorovať a
objasniť nielen mnoţstvo priestupkov
(104), ale bol zaznamenaný aj pokles
majetkovej
trestnej
činnosti
v monitorovaných
častiach
mesta.
V mnohých prípadoch vyuţili záznam
z MKS aj príslušníci PZ za účelom
overenia si ich zistení a podozrení zo
spáchaných trestných činov. V roku 2013
bol kamerový monitorovací systém
rozšírený o jednu otočnú kameru. Kamera
je umiestnená na kriţovatke ulíc P. O.
Hviezdoslava a ul. SNP. V súčasnosti je
v prevádzke 8 otočných tzv. Dome kamier
a 7 pevných na vstupných a výstupných
komunikáciách
mesta,
detskom
ihrisku, záchytnom
parkovisku
a na
budove TEKOSU.

V roku 2013 bolo riešených 501
priestupkov, z toho 55 % na úseku statickej
dopravy, 26 % činili priestupky porušením
VZN a 19 % ostatných, týkajúcich sa
predovšetkým
verejného
poriadku,
priestupkov proti majetku a občianskemu
spolunaţívaniu.
Mestská polícia v Novej Dubnici sa
v roku 2013 venovala prevenčnej činnosti,
ktorú
povaţujeme
za jednu
z
najdôleţitejších. Projekt „Doprava –
taká naozajstná“ je projekt, ktorý MsP
rozbehla
v spolupráci
s materskými
škôlkami v Novej Dubnici. Predškoláci si
tu vyskúšajú svoje dopravné vedomosti.
Deti sa oboznamujú s pravidlami cestnej
premávky a tieto znalosti si vyskúšajú
priamo na dopravnom ihrisku, kde na nich
číhajú rôzne nástrahy. Deti v praxi hliadke
mestskej polície dokázali, ţe sa vedia na
ceste správať ohľaduplne a poznajú
dopravné značky. V roku 2013 Mestská
polícia
v Novej
Dubnici
vykonala
v celkovom počte : 3 besedy pri počte
103
detí. Počet besied v roku 2013
zameraných na prevenciu kriminality je
nízky z toho dôvodu, ţe vyškolená
pracovníčka so zameraním na túto

Na základe zmluvy z roku 2013
medzi mestom Nová Dubnica a Povaţskou
vodárenskou spoločnosťou a.s. mestská
polícia monitoruje objekt vodojemu Pod
Dubovcom. Akciová spoločnosť si objekt
zabezpečila
štyrmi
monitorovacími
kamerami. Výstup z uvedených kamier je
vyvedený na monitorovacie zariadenie,
ktoré je umiestnené na oddelení mestskej
polície.
Chránené pracovisko – obsluha
kamerového monitorovacieho systému
bolo
v zmysle
zmluvy
s ÚPSVaR
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v Trenčíne prevádzkované počas celého
roka 2013. Pracovisko zabezpečovali 4
ZŤP pracovníci na polovičný pracovný
pomer. Aj v tomto období sa potvrdila jeho
opodstatnenosť predovšetkým v nočných
hodinách.
Vytvorením
chráneného
pracoviska sa kamerový systém posilnil
a stal efektívnejším. Operátori zaznamenali
a následne nahlásili hliadke MsP viacero
priestupkov a TČ. Išlo predovšetkým
o vandalizmus, znečisťovanie verejného
priestranstva, bitky, rušenia nočného
pokoja atď.

Mestská polícia v Novej Dubnici v
zmysle svojich úloh zabezpečovala
ochranu objektov, chránených EZS.
Pripojených je v súčasnosti 16 súkromných
a mestských objektov. V tomto roku neboli
pripojené ţiadne nové objekty. Za obdobie
roka 2013 bolo vyvolaných 23 poplachov
nesprávnou manipuláciou obsluhy a 36
ostrých poplachov p.p. technickými
závadami. Na ţiadnom chránenom objekte
nedošlo
ku
ţiadnym
škodám.
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BYTOVÝ PODNIK, M.P.O.
riaditeľ: Ing. Jaroslav Šlesar
bpmpo@slovanet.sk
 042/44 40 236, 0905 624 81

Bytový podnik je mestská príspevková
organizácia mesta Nová Dubnica, ktorá
spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok vo
vlastníctve mesta, fyzických a právnických
osôb. Zriaďovateľom Bytového podniku,
m.p.o. je mesto Nová Dubnica – uznesením
Mestského zastupiteľstva č. 6 /2003 zo dňa
29. 5. 2003
Činnosť v roku 2013 zabezpečovalo
sedem zamestnancov. Organizácia v roku
2013 obdrţala od mesta príspevok, 50%
svojho rozpočtu, vo výške 90.590,- €.
Bytový podnik spravuje
mestský
majetok na základe Zmluvy o výkone správy
zo dňa
2. 1. 2009, Zmluvy
o zabezpečovaní sluţieb a činností súvisiacich
s prevádzkou stavieb v majetku mesta Nová
Dubnica zo dňa 2. 1. 2009 a následných
dodatkov. Zabezpečuje funkčnosť a údrţbu
týchto objektov, odborné prehliadky a revízie
spotrebičov a nosičov médií v týchto
objektoch. Jedná sa o 81 objektov –
predovšetkým: mestský úrad, kultúrna beseda,
mestská kniţnica, administratívna budova,
mestské zdravotné stredisko, kino Panorex,
dom športu, dom kultúry Kolačín, objekt
tenisového klubu, trţnica, fontány, mestské
WC, terasy nad podlubím Mierového
námestia a stĺpy podlubia, kryty civilnej
ochrany, mestské byty, nebytové priestory
a autobusové zastávky. V jedenástom mesiaci
roku 2013 do správy BP, m.p.o., pribudli aj
mestské objekty – budova bývalej ZUŠ
a budova súkromnej ZŠ EDEN. BP spracúva
aj administráciu prenajímaných mestských
bytových
a nebytových
objektov
–
komunikácia s nájomníkmi, vypracovávanie
nájomných zmlúv, vystavovanie faktúr,
sledovanie úhrad, podklady pre vymáhanie

pohľadávok,
vypracovávanie
zmlúv
o odpredaji,
registrácia
na
katastri
a inventarizácia majetku. Okrem beţnej
správy, vyúčtovania, odstraňovania havárií,
deratizácie, beţnej údrţby a revízií v týchto
objektoch, v roku 2013 sa uskutočnila prerábka elektrických rozvodov v CO krytoch
a v azylovom byte, izolácia šachty výťahu
a oprava bezpečnostného systému MsZS,
oprava
stĺpov podlubia, oprava strešnej
izolácie, výmena strešných vpustí a montáţ
strešných
zvodov
Kultúrnej
besedy,
vypracovanie projektovej dokumentácie na
opravu priečelia KB, oprava šikmej plošiny
na WC, oprava telesa fontány.
Bytový
podnik
má
v rámci
podnikateľskej činnosti v správe 22 bytových
domov - 871 bytov a 132 nebytových
priestorov.
Okrem
beţnej
správy,
vyúčtovania, odstraňovania havárií, beţnej
údrţby
a revízií
v týchto
objektoch,
z rozsiahlejších akcií sa v roku 2013
zrealizovala rekonštrukcia zvislých a leţatých
rozvodov na dome súp. č. 60, vyregulovanie
ÚK v dome č. 32a 19, rekonštrukcia výťahu
v dome č. 18, prebiehali rekonštrukcie
spoločných elektrických rozvodov, opravy
strešných podhľadov napr. na dome súp. č.
34, 51, zatepľovanie stropov napr. na dome č.
50, 21, opravy komínov napr. na dome č. 36,
úradné skúšky výťahov a vypracovanie
poţiarno bezpečnostných charakteristík. Vo
viacerých
obytných
domoch
bola
zabezpečená výmena okien na schodiskách
a vchodových dverí v spoločných priestoroch,
napr. v dome súp. č. 37, 32 s elektrickými
vrátnikmi. Tieţ sa priebeţne realizovali
opravy strešných konštrukcií, snehových
zábran, odkvapových zvodov, opravy a nátery
fasád
a úpravy interiérov v spoločných
priestoroch bytových domov.

TEKOS NOVÁ DUBNICA

riaditeľ : Ing. Marián Medera
tekos@tekos.sk
☏ 042/4432326, 0905 583 207

Hlavnou
náplňou
činnosti
spoločnosti
je
oblasť
nakladania
s odpadmi, jeho zvoz, zimná a letná údrţba
cestných komunikácii a chodníkov ako
odhŕňanie snehu, zametanie a drobné
opravy ciest a chodníkov, najmä opravy
výtlkov po zimnom období, drobné
stavebné práce, oprava a údrţba verejného
osvetlenia
a mestského
rozhlasu,
demolačné a zemné práce.
V našom
vozovom parku sa nachádzajú smetiarske
vozidlá LIAZ BOBR, LIAZ – vyklápač,
LIAZ RN, LIAZ PZV PACKER III,
Multicar, Traktor ZETOR, IFA, AVIA
a pri našej činnosti vyuţívame stroje ako
UNC 060, Traktorbager CAT 428 C, PPM
ND 09, kosačku ETESIA 100. V roku
2013 bol zakúpený Tandemový valec
AMMANN, Traktorová kosačka ETESIA
a Záhradný traktor CTH 184T. Zimná
a letná údrţba cestných komunikácií
a chodníkov je vo veľkej miere závislá od
počasia. Hoci predchádzajúca zima nebola
aţ taká tuhá, techniku bolo treba pripraviť
na dlhú a tuhú zimu. Zákaznícka sieť sa
v tejto činnosti nerozširovala z dôvodu, ţe
prioritu má mesto Nová Dubnica.

V 06/2013 bolo vybudovaných 5
kontajnerových stojísk v lokalite Sad. Kpt.
Nálepku pri domoch č. 36,46,47,49 a 51.
V 07/2013 bola vykonaná rekonštrukcia
chodníka z Jilemnického ul. smerom k ul.
SNP. V 09/2013 bolo vybudované
parkovisko a chodník zo zámkovej dlaţby
a nájazdy pre autá pod podlubia zo
zámkovej dlaţby na ul. SNP B1 a na ul.
Trenčianska. V 11/2013 bola vykonaná
oprava poškodených dielcov, očistenie,
náter podhľadov a čelnej strany podlubia
na ul. SNP B1 a boli vybudované 4 stojiská
v Komenského sadoch. Jedná sa o stojiská
vybudované
zo
zámkovej
dlaţby
a obrubníkov.
Okrem
vykonávania
sluţieb,
údrţby a opráv pre mesto Nová Dubnica
poskytujeme sluţby v oblasti vývozu
komunálneho odpadu pre obce: Borčice,
Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie,
obec Slavnica, Horná Poruba, a CSS
Sloven
Slavnica.
Vyváţame
aj
podnikateľský odpad firmám z blízkeho
okolia.

ZARIADENIE PRE SENIOROV NOVÁ DUBNICA
Trenčianska 727/45, 018 51 Nová Dubnica
042/44 324 18, zpsnovadubnica@dcnet.sk
Riaditeľka: Ing. Mgr. Margita Urbanová
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inkontinencie, narušená verbálna
komunikácia,
bronchitída,
ischemická
choroba
srdca,
ţalúdočné a črevné choroby),
alebo s iným zdravotným
postihnutím (centrálna mozgová
príhoda, postihnutie sluchové,
telesné,
poúrazové
stavy
amputácia končatín).
Poskytované základné činnosti
Zariadenie pre seniorov Nová
Dubnica je rozpočtová organizácia
zriadená Mestom Nová Dubnica, s právnou
subjektivitou od 1.4.1992.

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc
inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ošetrovateľská starostlivosť
5. ubytovanie
6. stravovanie
7. upratovanie, pranie, ţehlenie
a údrţba bielizne a šatstva
8. osobné vybavenie

Poslaním zariadenia pre seniorov je
zaistiť
seniorom
prostredníctvom
pobytovej sociálnej sluţby bezpečné
zázemie a prijateľné podmienky k preţitiu
dôstojnej a spokojnej staroby. Na základe
zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby,
poskytuje pobytovú sociálnu sluţbu 54
osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
a sú odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej
IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov, alebo
osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
a poskytovanie sociálnej sluţby v tomto
zariadení potrebujú z iných váţnych
dôvodov. Ide o osoby, ktoré sa ocitli
v nepriaznivej ţivotnej situácií z dôvodu
choroby, zdravotného postihnutia a straty
sebestačnosti, čiţe osoby so zníţenou
schopnosťou
zabezpečovať
si
a uspokojovať ţivotné potreby vlastnými
silami.

utvárajú podmienky na úschovu
cenných vecí
zabezpečujú záujmovú činnosť
O nepretrţitý chod zariadenia sa
stará 26 zamestnancov. Na zdravotnosociálnom úseku je 20 pracovníkov, na
ekonomicko-prevádzkovom úseku sú 4
pracovníci a na úseku riaditeľa sú 2
pracovníci. Za rok 2013 boli finančné
prostriedky
v našej
organizácií
vynaloţené čo najefektívnejšie. Zakúpili
sme okrem iného elektrické polohovateľné
postele
s príslušenstvom, nerezový
pracovný stôl, brúsku na noţe, chladničku,
PC zostavu, laserovú tlačiareň, monitor.
Zabezpečením
ochrany a bezpečnosti
objektu kamerovým systémom sme
zhodnotili majetok mesta, t.j. majetok
zverený nám do uţívania.

Cieľovú skupinu tvoria osoby
prijaté
na
základe
„Rozhodnutia
o odkázanosti“, ktoré dovŕšili dôchodkový
vek:

Kultúrna činnosť
Kaţdé dva mesiace sa konajú
schôdze, spojené s oslavou jubileí klientov.

s chronickým ochorením (tzn. s
trvalým
ochorením
diabetes,
poruchy
krvného
tlaku,

V daných mesiacoch si posedia pri
kávičke, sladkostiach a zaspievajú si. Na
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jednom takomto posedení klientom
predviedli deti zo súkromnej základnej
školy svoj program.

Zariadenie
zorganizovalo
oslavu 90-tín p. Szönyiho, na ktorú pozval
všetkých klientov. Taktieţ v októbri bolo
uskutočnené posedenie z príleţitosti úcty
k starším spolu s vedením mesta –
primátorom Ing. Petrom Marušincom, pri
ţivej
hudbe - harmonike. Program
pripravili deti zo súkromnej ZUŠ a deti zo
ZŠ Janka Kráľa.

Pre klientov sú k dispozícií rôzne
spoločenské hry, ktoré hrávajú
v
spoločenskej miestnosti, pričom počúvajú
hudbu. V zariadení je vlastná kniţnica,
ktorá sa doplňuje z darovaných kníh, ktoré
si klienti poţičiavajú, alebo sa im číta z
knihy.

Na mikulášsky večierok bolo pre
klientov pripravené posedenie, za účasti
predstaviteľov mesta a nášho duchovného.
O program sa im postarali deti z Centra
voľného času, deti z MŠ a deti zo Spojenej
školy sv. Jána Bosca a posedenie im
spríjemnil hrou na harmonike učiteľ zo
ZUŠ Ján Belina.

V prvých jarných dňoch klienti
začali s jarnými prácami v záhrade okopávanie
kvetinových
záhonov,
orezávanie šípov a taktieţ boli vyčistené
trávnaté porasty. I naďalej pomáhajú pri
starostlivosti
o okolie
zariadenia,
udrţiavajú kvetinové záhony. Na jeseň boli
vykonané v záhrade jesenné práce zazimovanie šípových ruţí, drevín. Úroda
zo záhrady - ovocie, orechy boli pouţité
pre klientov. K všetkým ročným obdobiam
vyrábame dekorácie, ktoré sú prezentované
aj na nástenkách, k Vianociam zdobia
stromčeky.

Vianočné sviatky naši obyvatelia
strávili spoločne pri vianočnom stromčeku
spolu s vedením mesta – primátorom Ing.
Petrom Marušincom, ktorý im odovzdal
vianočné balíčky, hradené z dotácie mesta,
za čo mu ďakujeme. Štedrý večer sa niesol
v slávnostnej a dôstojnej atmosfére.
Na Silvestra, sme klientom
pripravili posedenie, kde im vedenie
zariadenia poprialo všetko dobré do
nového roka.

Pri týchto aktivitách si klienti
precvičujú jemnú motoriku a upevňujú si
priateľské vzťahy. Tradične robíme
fašiangové
posedenie
s typickými
dobrotami a spájame to s gratuláciami
sviatkov klientov.

V spoločenskej
miestnosti
sa
pravidelne uskutočňujú sväté omše za
prítomnosti Mgr. Jozefa Sliepku, ktorý
pravidelne navštevuje všetkých klientov.

Deň matiek bol pripravený za účasti
primátora a sociálnej komisie a program
pripravili predškoláci MŠ a učiteľ zo ZUŠ
Ján Belina.
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MATERSKÁ ŠKOLA PETRA JILEMNICKÉHO
riaditeľka školy: Mgr. Daniela Moravíková
e-mail: msjilnd@seznam.cz
tel.: 042/4433002

Materská škola Petra Jilemnického
je rozpočtová organizácia so samostatnou
právnou subjektivitou od roku 2006. Od
septembra 2013 ju tvoria štyri pracoviská
s 14 triedami. V septembri 2013 bola
otvorená trieda pre deti od 2 rokov
v budove P. Jilemnického:
-

peer learning MIEDŹNA & Nová
Dubnica, spolu s ďalšími inštitúciami
mesta s partnerským regiónom v Poľsku.
V rámci
projektu
boli
realizované
vzdelávacie aktivity zamerané na tradície
a inovačné metódy pedagogickej práce.
Uskutočnili sa vzájomné návštevy za
účelom poznávania nových metód a foriem
vzdelávania.

Pracovisko Petra Jilemnického - 5
tried
Elokované pracoviská :

M. Kukučína – 4 triedy, Komenského sady
– 3 triedy, J.Kráľa – 2 triedy
V roku 2013 škola poskytovala
predprimárne vzdelávanie pre 283 detí vo
veku od 2 do 6 rokov a pre deti
s odloţenou školskou dochádzkou a deti
integrované.
Predškolskú
činnosť
zabezpečovalo 52 zamestnancov, 30
pedagogických, z toho 5 s vysokoškolským
vzdelaním
a 22 prevádzkových
zamestnancov. V roku 2013 tvoril rozpočet
školy : 571 497 €.

Zapojenie školy v projektoch:

Rozpočet bol doplnený o financie
občianskeho zdruţenia : Naše mesto: 3 400
€.

-

Finančné prostriedky boli pouţité na nákup
a doplnenie učebných pomôcok na
jednotlivé pracoviská.
V roku 2013 škola pokračovala v
projekte Comenius Regio: Spolu lepšie –
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Regionálny projekt Comenius –
Regio
Partneri : Mesto Nová Dubnica,
Súkromná Základná škola Nová
Dubnica, Mestská kniţnica Nová
Dubnica
Poľsko: Gmina Miedzna

-

-

-

Projekt – Krok za krokom od roku
2005 – elokované pracovisko
Komenského sady
Projekt Škola podporujúca zdravie
– MŠ P. Jilemnického a elokované
pracovisko M. Kukučína od roku
2006
Mliečny program
Ovocie a zelenina do škôl
Pijeme čistú vodu

Akadémia
predškolákov
pri
príleţitosti ukončenia dochádzky
do materskej školy- slávnostné
odovzdávanie osvedčení
Interné aktivity predškolákov na
jednotlivých pracoviskách – lúčenie
sa so školou
Realizácia predplaveckého výcviku
pre deti predškolského veku – Tr.
Teplice
Prezentácia aktivít Hasičského
zboru Kolačín – M. Kukučína
Prezentácia vystúpenia psíkov
z útulku – MŠ P. Jilemnického
Náučný chodník, environmentálna
aktivita - MŠ P. Jilemnického
Interné vzdelávanie pedagógov MŠ P. Jilemnického

Aktivity školy:
Dopravná výchova v spolupráci s
Mestskou políciou – riešenie
dopravných situácií na dopravnom
ihrisku
školského
dvora
elokovaného
pracoviska
M.
Kukučína
Jablko roka v spolupráci s Úniou
ţien v Novej Dubnici
Tekvičkovo
–
elokované
pracovisko Komenského sady

Aktivity
v meste:

Lego – dacta vo vyučovacom
procese detí predškolského veku –
elokované pracovisko J.Kráľa
Prezentácia
detí
v
Dome
dôchodcov – elokované pracovisko
J. Kráľa
Vianočné besiedky spojené s
vystúpením detí vo všetkých
triedach
materskej
školy,
spoluúčasť rodičov
Fašiangový karneval – súťaţivé hry
v spolupráci s rodičmi
Hudobno – pohybové aktivity :
elokované pracovisko J. Kráľa
Aktivity ku Dňu matiek vo
všetkých triedach materskej školy

-

-
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v spolupráci

s inštitúciami

ZŠ: - spoločné vzdelávacie aktivity
podľa interných plánov, návštevy
jednotlivých ZŠ pred zápisom detí
CVČ: - krúţková činnosť: výučba
anglického
jazyka,
pohybové
a výtvarné aktivity
ZUŠ: krúţková činnosť: výtvarný
krúţok, tanečný krúţok
spoluúčasť na aktivitách školy :
Akadémia predškolákov – kultúrny
program zamestnancov a ţiakov školy,
dychová hudba a maţoretky
výchovné
koncerty
pre
deti
predškolského veku
hudobno- dramatické vystúpenie pre
deti predškolského veku

-

-

-

Mestská polícia: - aktivity zamerané
na projektové vyučovanie: dopravná
výchova detí predškolského veku
Mestská kniţnica: - spoločné aktivity
zamerané na propagáciu kniţničných
aktivít a spolupráca v projekte Comenius
Regio
MsÚ: - spoluúčasť na organizovaní
aktivity
Akadémia
predškolákov,
spolupráca
v oblasti
materiálno
–
technickej

Súkromné
centrum
špeciálnopedagogického poradenstva Nová
Dubnica
rozvíjajúci
program
pre
deti
s odkladom školskej dochádzky
- logopedická činnosť
Domov dôchodcov: - kultúrne
vystúpenia predškolákov
-

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANKA KRÁĽA
Riaditeľ: Mgr. Martin Staňo
zsjk@zsjk.sk
042/4433642
Základná škola je plnoorganizovaná
škola s právnou subjektivitou. Navštevuje
ju 349 ţiakov, ktorí si plnia povinnú
školskú dochádzku v 17 triedach. Ţiaci
majú moţnosť navštevovať školský klub
detí a stravovať sa v školskej jedálni.
Činnosť
školy
zabezpečovalo
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pedagogických a 13 nepedagogických
zamestnancov.

Trenčianskeho
v okrese Ilava.

Škola dosiahla veľmi dobré
výsledky vo vedomostných a záujmovoumeleckých súťaţiach na okresnej,
krajskej, ba dokonca celoslovenskej
úrovni. Naši ţiaci
boli úspešní na
krajských
kolách
v
Geografickej
olympiáde,
Dejepisnej
olympiáde,
Biologickej
olympiáde,
Chemickej
olympiáde, v súťaţi
Rozprávkové
vretienko a v súťaţi Hviezdoslavov Kubín,
v ktorej sme mali zastúpenie aj na
celoslovenskom kole. Celkovo sa škola
umiestnila na 21. mieste v rámci
Trenčianskeho kraja a na výbornom 3.
mieste
v okrese
Ilava.
Škola sa úspešne zapájala aj do športových
súťaţí. Celkovo sa umiestnila v športových
súťaţiach na 58. mieste v rámci

kraja

a na

5.

mieste

Škola sa zapojila do národného
projektu MPC „Profesijný a kariérový rast
pedagogických zamestnancov“, vďaka
ktorému získala 2 notebooky. Zapojením
sa do národného projektu VÚDPaP
„Komplexný poradenský systém prevencie
a ovplyvňovania sociálno-patologických
javov v školskom prostredí“ získala škola
odborné metodiky, nástroje, programy pre
výchovného poradcu, pomocou ktorých sa
zefektívni výchovné poradenstvo a aj
skvalitní poradenská práca výchovného
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poradcu, zefektívni systém výchovného
poradenstva a prevencie.

mimoriadne nákupy sa neuskutočnili.
Dotácie na originálne kompetencie boli
pouţité na mzdy a prevádzku ŠJ, ŠKD
a športovej
haly.
Všetky
finančné
prostriedky boli vyčerpané.

Škola ukončila rok 2013 bez dlhov
a neuhradených faktúr. Dotácie zo štátneho
rozpočtu boli vyuţité na prevádzku školy a
jej
bezproblémový
chod.
Ţiadne

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ŠTEFANA BALÁŢA
riaditeľka : Mgr. Miroslava Múdra
zusnd@stonline.sk
www.zusnovadubnica.sk
042/ 44 32 381, 0917 794 829

Poskytuje
základné
umelecké
vzdelanie,
rozvíja
talenty
detí
a mládeţe, pripravuje ich na školy
umeleckého zamerania, konzervatória
a vysoké školy s pedagogickým alebo
umeleckým zameraním.
V roku 2014
pracovalo v ZUŠ 22 pedagogických
zamestnancov a 3 nepedagogickí. Školu
navštevovalo 481 ţiakov v 4 odboroch.

výstava, Deň matiek... ) aj na rôznych
súťaţiach napr.:

HUDOBNÝ ODBOR ( 232 ţiakov )
Odbor spolupracoval s mestom
Nová Dubnica, s Maticou Slovenskou
a inými organizáciami. Prezentoval sa
Vianočným koncertom v kine Panorex,
výchovnými koncertami pre MŠ, ZŠ a SŠ,
koncertom ku Dňu matiek, tvorivými
dielňami,
Spomienkovým
klavírnym
koncertom a nultým ročníkom Klavírnej
súťaţe ZUŠ Štefana Baláţa. Ţiaci sa
pravidelne zúčastňovali rôznych súťaţí,
prehliadok
a festivalov,
kde
sa
umiestňovali na popredných miestach.

Účasť na medzinárodnej výstave „Sets
eat!“ – Helsinki, Fínsko

Výtvarná súťaţ „Vesmír očami detí“
Dni slovanskej písomnosti a kultúry
„Slovanská dúha“ – Dubna, Rusko
Účasť na medzinárodnej výstave

Detská výtvarná Dubnica 2014
Ţiaci sa umiestňovali na popredných
miestach.
Tento odbor úzko spolupracuje s literárno–
dramatickým
odborom
a tanečným
odborom – výroba rekvizít. Výtvarný
odbor pracuje pod vedením Mgr. Márie
Ďurišovej.

VÝTVARNÝ ODBOR ( 82ţiakov )
Odbor sa prezentoval okrem akcií
usporiadaných školou a mestom Nová
Dubnica (Vianočný koncert, Vianočné
trhy, Divadelná akadémia, absolventská

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
(49 ţiakov )
Odbor spolupracoval s mestom
Nová Dubnica a okolitými obcami.
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Prezentoval sa na mnohých Vianočných
a Mikulášskych
vystúpeniach.
V spolupráci s ostatnými oddeleniami
pripravovali výchovné koncerty pre MŠ,
ZŠ, SŠ a pre špeciálne základne školy.
Zaujali
aj
divadelnou
akadémiou
a divadlom „Štuchni ma“, ktoré sa konala
v kine Panorex.

Adam Bajo – próza – 2. miesto
a nominácia do celoštátneho kola
Krajská súťaţná prehliadka
v umeleckom prednese poézie a prózy
a divadiel poézie
„Podjavorinskej Bzince“

Ţiaci
z LDO
sa
pravidelne
zúčastňovali na mnohých súťaţiach
s postupom do Celoslovenských kôl.

DDS Bebčina 1. miesto Emma
Martináková – 1. miesto – poézia

Celoštátna súťaţ umeleckého prednesu:
- Pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie
„Koyšove Ladce“

Tento odbor pracoval pod vedením Mgr.

- Regionálna súťaţ a prehliadka DDT
Rozprávkové javisko - Povaţská Bystrica

Miriam Martinákovej.

- Divadelný súbor Bebčina získal za
inscenáciu „Haraburdy bytia“ 1. miesto

TANEČNÝ ODBOR ( 118 ţiakov )
Tanečný odbor sa zúčastňoval tak
ako aj ostatné odbory na akciách
usporiadaných školou, mestom a inými
obcami.

a za inscenáciu „A viete vy...?“ 2. miesto

Otváral
kúpeľnú
sezónu
v Trenčianskych Tepliciach, Piešťanoch
a zúčastňoval sa rôznych výročí, kde bol
pozvaný. Skvele im vyšiel aj Vianočný
koncert v kine Panorex po boku dychového
orchestra.

Krajská súťaţ a prehliadka DDT –
Púchov
Divadelný súbor Bebčina - 1.
miesto za inscenáciu „Haraburdy bytia“
a 3. miesto za inscenáciu „A viete vy...?“

Tieţ sa ako kaţdoročne zúčastnili
lampiónového sprievodu cez mesto Nová
Dubnica. Tanečná skupina maţoretiek je
neodmysliteľnou súčasťou dychového
orchestra a spolu s nimi navštívili rôzne
festivaly na Slovensku i v zahraničí. Napr.
vo Francúzsku, na prehliadke dychových
orchestrov a tanečných skupín, festival
v Maďarsku
v Móre,
Medzinárodný
festival FIJO Cheb, Hlučínske jaro
v Dolním Benešove. Tanečný odbor
pracoval pod vedením Mgr. Zuzany
Baláţovej a Zuzany Plškovej.

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín –
DK Ilava
Ţiačka LDO Klára Šajbenová
v prednese prózy získala 2. miesto
Hviezdoslavov Kubín –krajské kolo
v prednese poézie a prózy Uhrovec
Adam Bajo – poézia 1. miesto
a postup do celoštátneho kola
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DUBINKA
P.O. Hviezdoslava 13/4, 018 51 NOVÁ DUBNICA
042/4431 817,
cvcdubinka@gmail.com

Centrum voľného času vytvára
priestor pre aktivity mladých ľudí,
reflektuje
súčasné
poţiadavky
neformálneho vzdelávania. Ponúkame
deťom, mládeţi, ale aj iným osobám
aktívne a zmysluplné trávenie voľného
času s cieľom iniciatívne a tvorivo
pristupovať k spoločenskému ţivotu v
našom meste. CVČ má silnú tradíciu v
organizovaní mestských kultúrnych a
športových podujatí, ktorých cieľom je
podpora komunitného ţivota v meste.
V roku 2012/2013 sme organizovali
osvedčené podujatia, ktoré vychádzali zo
záujmov detí a ich rodičov, a to rôznych
vekových kategórií a záujmových skupín
obyvateľov mesta napr. Prezentácia CVČ,
Burza oblečenia, Mikulášska miniplayback
show, Mikuláš v detskom centre, Tvorivé
dielne, Karneval, Pyţamová párty,
Divadielko v detskom centre, Tancujeme
pre dobrého anjela, Námestie plné kočíkov,
Cesta rozprávkovým lesom.

I v tomto roku bol najväčší záujem
o tanečné
krúţky
–
Minidance,
Maţoretky, DFS Dubinka, Moderný tanec,
Hip-hop, BGM, Minilienočky, Dance
aerobic, tanečná skupina Nezábudky –
členky Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých. Z ďalších boli otvorené
pohybové hry, anglický jazyk MŠ, ZŠ,
výtvarná dúha, kreatívny svet, fit lopty,
joga, klub paličkovanej čipky, šachový
krúţok, šľapajka- turistický krúţok.
Neoddeliteľnou súčasťou CVČ je
krúţok SLNEČNICE, v ktorom sa venuje
špeciálna
pedagogička
ľuďom
so
špeciálnymi potrebami. Bohatý a pestrý
program je denne pripravený pre členov
tohto krúţku, ktorých sme si v našom
zariadení veľmi obľúbili.
Veľmi nás teší vysoká návštevnosť
detského centra Dubáčik, v ktorom
pripravovali vychovávateľky počas celého
roka pre najmenších občanov
Novej
Dubnice a okolia bohatý program.
Počas celého roka sme boli
poverení Okresným úradom Trenčín
organizovať okresné i krajské kolá
pridelených vedomostných a športových
súťaţí, ktoré vyhlasuje Ministerstvo
školstva SR.
Počas letných prázdnin sme
organizovali pre deti štyri mestské tábory,
kde bol pripravený pestrý program: výlety,
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súťaţe, noc v cvč, grilovačka, a pobytový

tábor v rekreačnom stredisku Vadičov.

NOVÁ DUBNICA INVEST, S.R.O.
Konatelia: Ing. Eva Lackovičová, Ing. Ján Krumpolec
Manaţér: Ján Dorička
ndcainvest@gmail.com
 0918 323273, 0911 430944
Uznesením č. 12 zo zasadnutia
Mestského zastupiteľstva dňa 28.04.2008
bolo schválené zaloţenie obchodnej
spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. so
sídlom na ul. Trenčianskej 41 v Novej
Dubnici, so 100%-nou účasťou mesta.
Spoločnosť
vznikla
dňa
23.07.2008
vykonaním zápisu do Obchodného registra a
bola zaloţená zakladateľskou listinou zo dňa
02.04.2009.

v roku 2012, kedy v súvislosti s plánovanou
výstavbou IBV Dlhé diely ako aj
s rozšírením infraštruktúry o zónu slúţiacu
na podnikanie mesto previedlo majetok do
spoločnosti.
K rozvinutiu plánovanej investičnej
akcie spoločnosť začala vyvíjať aj také
druhy aktivít, ktorými určite boli:
-

Jediným spoločníkom obchodnej
spoločnosti je mesto Nová Dubnica so
sídlom Trenčianska 45/41, 018 51 Nová
Dubnica,
IČO:
44 215 673,
DIČ:
2022665898. Základné imanie spoločnosti
bolo vytvorené peňaţným vkladom jediného
spoločníka vo výške 6.639 eur. Orgánmi
obchodnej
spoločnosti
je
valné
zhromaţdenie, ktorého členom je Ing. Peter
Marušinec, primátor mesta; dozorná rada
zloţená
z poslancov
Mestského
zastupiteľstva
a konatelia
spoločnosti,
ktorých vymenovalo valné zhromaţdenie
spoločnosti.

-

vykonané zmeny v Obchodnom
registri
doplnenie počtu ţivností
zamestnanie pracovníkov
marketingová činnosť na podporu
predaja pozemkov (aktivity
od
podania
ţiadosti
jednotlivými
záujemcami aţ po uzavretie budúcich
zmlúv
na
kúpu
jednotlivých
pozemkov)

V roku 2012 sa vykonaním zápisu do
obchodného registra zmenila adresa sídla
spoločnosti na ulicu Topoľová 781, 018 51
Nová Dubnica a doplnili sa do predmetu
podnikania nasledujúce činnosti:

Obchodná spoločnosť Nová Dubnica
Invest, s.r.o., bola zaloţená za účelom
vykonávania niektorých činností súvisiacich
s rozvojom mesta (prípravné činnosti pri
inţiniersko-investorskej
činnosti,
poradenskú a sprostredkovateľskú činnosť,
zabezpečovanie činností pri budovaní
technickej infraštruktúry a podobne), a to
v lokalite Dlhé diely, ktorá bola územným
plánom mesta Nová Dubnica - Zmena č. 7,
určená ako obytná zóna, ako aj v lokalite
Priemyselnej zóny Hliny.

uskutočnenie stavieb a ich zmien,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti
sluţieb
činnosť podnikateľských,
organizačných a ekonomických
poradcov
sprostredkovanie predaja, prenájmu,
kúpy nehnuteľnosti ( realitná
činnosť)

Aţ do konca roku 2011 nebola
spoločnosť vyuţívaná na ţiadne účely
súvisiace s jej zaloţením. Zmena nastala aţ
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V roku 2012 spoločnosť predala
väčšinu svojich pozemkov ich budúcim
vlastníkom
a začala
začiatkom
roka
obstarávať
zhotoviteľov
jednotlivých
inţinierskych sietí a infraštruktúry. Na konci
roka 2013 môţe spoločnosť konštatovať, ţe
má v ponuke ešte deväť voľných pozemkov.
Spoločnosť za rok 2013 predala celkom 34
pozemkov v celkovej hodnote 1.438.173
eur. Po uskutočnení verejnej súťaţe na dielo
obytná zóna Dlhé diely- vodovod,

kanalizácia, plynovod, daţďová kanalizácia
bola s realizátorom diela uzatvorená zmluva
dňa
28.05.2013.
Počas
budovania
inţinierskych sietí sa budovala aj prekládka
VN a NN napätia ako aj vybudovanie
trafostanice. Jednotlivé inţinierske siete
okrem rozvodov VN a NN napätia boli
úspešne skolaudované v decembri 2013.
Náklady na vybudovanie vyššie uvedených
sietí boli vo výške 890.878 eur.

8. STAV MESTA Z HĽADISKA ROZPOČTU

Príjmy mesta za rok 2013 vrátane finančných operácií:

6 307 971,09 €

Príjmy
*beţné príjmy

5 912 753,70 €
4 922 473,09 €

- súčasťou sú výnosy miestnych daní, nedaňové príjmy, podiely na daniach, granty, dotácie
a dary, účelové dotácie, dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy,
prostriedky z Európskej únie
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*kapitálové príjmy –

990 280,61 €

 príjmy z predaja budov, bytov, pozemkov, grantov na kap. akcie a príjmy zo ŠR.

Finančné operácie – finančné aktíva
395 217,39 €
 sú to finančné prostriedky z prijatých úverov , prevodov z mimorozpočtových fondov a
prevodov nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z predchádzajúcich rokov .

Výdavky mesta za rok 2013 vrátane finančných operácií:
5 824 870,25 €
Výdavky mesta
5 279 939,97 €
*beţné výdavky
4 728 780,95 €
 z výdavkov obce sa uhrádzajú záväzky obce, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností
obce a na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou, na úhrady
nákladov preneseného výkonu štátnej správy, výdavky spojené so správou, údrţbou
a zhodnocovaním majetku obce, úroky z prijatých úverov
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 sú to finančné prostriedky vyčlenené na činnosť jednotlivých oddielov, ich vecné
vymedzenie obsahuje rozpočtová klasifikácia

Bežné výdavky mesta za rok 2013
celkom:

v EUR

v%

4 728 780,95

100,00%

838 958,04

17,74%

5 700,29

0,12%

Transakcie verejného dlhu

62 421,35

1,32%

Civilná ochrana

20 183,30

0,43%

156 117,33

3,30%

98 090,47

2,07%

Ochrana ţivotného prostredia

595 137,40

12,59%

Bývanie a občianska vybavenosť

315 384,07

6,67%

31 836,56

0,67%

252 547,13

5,34%

Činnosť samosprávy
Všeobecné verejné sluţby - voľby

Verejný poriadok a bezpečnosť
Cestná doprava a výstavba

Mestské zdravotné stredisko
Rekreácia, kultúra a šport

*kapitálové výdavky
 výdavky určené na realizáciu investičných zámerov mesta.

551 159,02 €

Finančné operácie - pasíva
544 930,28 €
- finančné prostriedky určené na splátku istiny úverov a na obstaranie majetkovej účasti
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Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2013 je prebytok vo výške –
632 813,73 € , pri plnení príjmov 5 912 753,70 €, čo je 95,84 %-né plnenie a pri čerpaní
výdavkov vo výške 5 279 939,97 €, čo je 83,81 %-né plnenie. Prebytkom sa rozumie kladný
rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Prebytok rozpočtu je zdrojom rezervného fondu,
prípadne ďalších peňaţných fondov.
Ak obec nevyčerpala účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu , z rozpočtu
EÚ alebo na základe osobitného predpisu a moţno ich pouţiť v nasledujúcom rozpočtovom roku
, nevyčerpané prostriedky na účel tvorby peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu
obce podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) cit. zákona z toho prebytku sa vylučujú.
V roku 2013, suma nevyčerpaných prostriedkov účelovo určených na beţné výdavky bola
vo výške 315 289,41 €:
Nevyčerpané účelovo určené prostriedky, ktoré budú použité v roku 2014:
-ZŠ J. Kráľa - prevádzkové náklady - prenesené kompetencie
-prostriedky na projekt Comenius Regio

315 289,41
10 545,92
2 498,49

-účelová dotácia z MF SR " na vybudovanie infraštruktúry pre PZ Hliny "
-účelová dotácia z MV SR " na zlepšenie materiálno-technického
zabezpečenia na úseku integrovaného záchranného systému"
-vratka nedočerpanej dotácie na prevádzku nocľahárne

300 000,00
2 000,00
245,00

Výsledkom hospodárenia je prebytok 632 813,73 €, je nutné od neho odpočítať výšku
nevyčerpaných, účelovo určených prostriedkov, ktoré sú vo výške 315 289,41 €.
Potom je výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2013 prebytok vo výške
317 524,32 €.
Mesto Nová Dubnica vytvára rezervný fond na základe VZN č. 18/2004 „Zásady nakladania
s finančnými prostriedkami mesta Nová Dubnica“ vo výške
10 % z prebytku rozpočtu
zisteného podľa § 16 ods. 6 cit. zákona.
Mesto v roku 2013 skončilo vo finančných operáciách so schodkom vo výške
149 712,89 €. Ten je vykrytý prebytkom rozpočtového hospodárenia v tejto výške .

-

Neprerozdelené finančné prostriedky, ktoré sú tvorené prebytkom rozpočtového hospodárenia
po usporiadaní schodku finančných pasív, sú vo výške 167 811,43 €. Tieto finančné
prostriedky budú prevedené pri usporiadaní výsledku hospodárenia do fondov a v prípade
potreby čerpania sa v nasledujúcom rozpočtovom roku zaradia do rozpočtu ako príjmová
finančná operácia.
Bilancia aktív a pasív

Obsahuje údaje o stave majetku a záväzkov, nezinkasovaných pohľadávkach a neuhradených
záväzkoch a celkovej ekonomickej situácii.
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SÚVAHA - bilancia aktív a pasív (v EUR) k 31.12.2013

STRANA PASÍV / v € /

účt.
obdobie

bezprostredne

2013

predch.
obdobie

11 971
572

12 133 588

11 971
572

12 133 588

B. Záväzky

2 083 140

2 378 247

I. Rezervy

38 738

46 123

0

0

III. Dlhodobé záväzky

201 571

2 633

IV. Krátkodobé záväzky

287 767

232 036

V. Bankové úvery a výpomoci

1 555 062

2 097 455

C. Časové rozlíšenie

4 770 518

4 260 929

0

0

18 825
229

18 772 763

A. Vlastné imanie
I. Oceňovacie rozdiely
II. Fondy
III. Výsledok hospodárenia

II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice
Vlastné imanie a záväzky

STRANA AKTÍV /v € /

účt.
obdobie

bezprostredne

2013

predch.
obdobie

14 085
013

15 111 724

1 Dlhodobý nehmotný majetok

44 671

45 220

2 Dlhodobý hmotný majetok

12 176
555

13 198 733

A. Neobežný majetok

40

3 Dlhodobý finančný majetok

1 863 787

1 867 771

4 737 118

3 657 402

1 758

205

3 823 538

3 008 802

0

0

421 475

468 623

490 346

179 772

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
VI. dlhodobé

0

0

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
VII. krátkodobé

0

0

3 098

3 637

0

0

18 825
229

18 772 763

B. Obežný majetok
I. Zásoby
II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
III. Dlhodobé pohľadávky
IV. Krátkodobé pohľadávky
V. Finančné účty

C. Časové rozlíšenie
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice
Spolu majetok

- k nahliadnutie je priloţená súvaha Mesta Nová Dubnica k 31.12.2013
Prehľad o stave a vývoji dlhu

- obsahuje údaje o prijatých návratných zdrojoch financovania a ich splácaní
Celkovou sumou dlhu obce sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín
návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských
záväzkov - k 31.12.2013 je celková výška nesplateného dlhu 1 555 062,45 € .
Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z pôţičky poskytnutej
z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá
v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce
nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie
predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov
financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR
a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe
zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného
predpisu.
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Mesto Nová Dubnica je zaťaţené nasledovnými úvermi:
I. Zmluva o úvere č. 27/012/2004, dodatok č.1, dodatok č.2
Zmluvné strany: Dexia banka Slovensko, a.s.
Amortizácia úveru: 30.04.2019
Výška úveru: 917 192,79 €
Výška nesplateného dlhu k 31.12.2013: 208 454,03 €

II. Dexia komunál komfort úver - Zmluva o úvere č. 27/010/2009
Zmluvné strany: Dexia banka Slovensko, a.s.
Amortizácia úveru: 20.11.2021
Výška úveru: 906 922,58 €
Výška nesplateného dlhu k 31.12.2013: 821 922,58 €

III. Dexia komunál eurofondy úver - Zmluva o úvere č. 27/009/2009
Názov projektu: Zníţenie energetickej náročnosti MŠ P. Jilemnického 12/5 a
elokované pracoviská Nová Dubnica
Zmluvné strany: Dexia banka Slovensko, a.s.
Amortizácia úveru: 20.12.2019
Výška úveru: 923 695,69 €
Výška nesplateného dlhu k 31.12.2013: 217 623,91 €

IV. Dexia komunál eurofondy úver - Zmluva o úvere č. 27/002/11
Názov projektu: Regenerácia centrálnej zóny – Mierové námestie Nová Dubnica
Zmluvné strany: Dexia banka Slovensko, a.s.
Amortizácia úveru: 25.11.2020
Výška úveru: 812 390,44 €
Výška nesplateného dlhu k 31.12.2013: 132 577,14 €
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Va. VUB a.s. - Zmluva o úvere č. 309/2012/UZ
Názov projektu: Rekonštrukcia a zníţenie energetickej náročnosti – ZUŠ Nová Dubnica –
95 %
Zmluvné strany: VUB banka a.s.
Amortizácia úveru: 31.03.2013
Výška úverového rámca: 838 578 €
Výška nesplateného dlhu k 31.12.2013: 48 730,32 €

Vb. VUB a.s. - Zmluva o úvere č. 310/2012/UZ
Názov projektu: Rekonštrukcia a zníţenie energetickej náročnosti – ZUŠ Nová Dubnica – 5
%
Zmluvné strany: VUB banka a.s.
Amortizácia úveru: 20.03.2017
Výška úverového rámca: 44 136 €
Výška nesplateného dlhu k 31.12.2013: 31 984,14 €

Vc. VUB a.s. - Zmluva o úvere č. 458/2012/UZ
Názov projektu: Rekonštrukcia a zníţenie energetickej náročnosti – ZUŠ Nová Dubnica –
samofinancovanie
Zmluvné strany: VUB banka a.s.
Amortizácia úveru: 20.05.2017
Výška úverového rámca: 160 000 €
Výška nesplateného dlhu k 31.12.2013: 93 770,33 €

VI . ŠFRB - Zmluva o úvere č. 302/268/2013
Názov projektu: Výstavba nájomného bytu 2*9 b. j.
Zmluvné strany: ŠFRB
Amortizácia úveru: 15.10.2043
Výška úveru: 532 320 €
Výška nesplateného dlhu k 31.12.2013: 218 141,41 € .
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Výška nesplateného dlhu k 31.12.2013: 1 773 203,86 € .

Bankový subjekt

Účel úveru

Prima banka Slovensko,
42 b j
a.s.

Splátka
úrokov
za rok
2013

Splátka
istiny za
rok 2013

Dlh k
31.12.2013

6 784,65

39 600,00

208 454,03

29 812,48

45 000,00

821 922,58

Prima banka Slovensko, komunál eurofondy úver a.s.
MŠ

8 044,32

36 276,00

217 623,91

Prima banka Slovensko, komunál eurofondy úver a.s.
MN

4 114,15

15 000,00

132 577,14

Všeobecná úverová
banka, a.s.

projekt ZUŠ - 95%

8 750,47

359 896,12

48 730,32

Všeobecná úverová
banka, a.s.

projekt ZUŠ - 5%

1 062,68

10 392,00

31 984,14

Všeobecná úverová
banka, a.s.

projekt ZUŠ samofinancovanie

2 966,46

36 228,00

93 770,33

ŠFRB

2*9 b j

886,14

2 538,16

218 141,41

544 930,28

1 773
203,86

Prima banka Slovensko,
komunál komfort úver
a.s.

SPOLU

62 421,35

Úverová zaťaţenosť mesta k 31.12.2013
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. § 17ods.6 :
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
roka
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Úver

nesplatená
časť istiny v €

Dexia Komunál komfort úver

821 922,58

Dexia Komunál eurofondy úver - MŠ

217 623,91

Dexia Komunál eurofondy úver - MN

132 577,14

Termínovaný úver - VUB - ZUŠ - 95 %

48 730,32

Termínovaný úver - VUB - ZUŠ - 5 %

31 984,14

Termínovaný úver - VUB - ZUŠ samofin.

93 770,33

Zmluva o úvere - 42 b.j.

208 454,03

Spolu

1 555 062,45

Beţné príjmy mesta za rok 2012

4 730 694,06

Úverová zaťaţenosť mesta

32,87%

Celková suma dlhu k 31.12.2013 je vo výške 1 555 062,45 €. Čo predstavuje 32,87 % v
pomere ku skutočným beţným príjmom za rok 2012 .
b)suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane
úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov
Úver

splátka
istiny v €

splátka
úrokov v €

Dexia Komunál komfort úver

45 000,00

30 313,27

Dexia Komunál eurofondy úver - MŠ

36 276,00

8 165,56

Dexia Komunál eurofondy úver - MN

15 000,00

4 197,90

Termínovaný úver - VUB - ZUŠ - 95 %

7 001,50

8 750,47

Termínovaný úver - VUB - ZUŠ - 5 %

10 392,00

1 062,68

Termínovaný úver - VUB - ZUŠ samofin.

36 228,00

2 966,46

Zmluva o úvere - 42 b.j.

39 600,00

6 874,70

Spolu

189 497,50

62 331,04

Spolu istina + úroky

251 828,54
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Beţné príjmy mesta za rok 2012

4 730 694,06

Úverová zaťaţenosť mesta

5,32%

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov je vo výške
251 828,54 €. Čo je 5,32 % v pomere ku skutočným beţným príjmom za rok 2012 .

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobení
- výsledok hospodárenia BP m.p.o. Nová Dubnica za rok 2013 po zdanení je prebytkový vo
výške 1 252,06 €
 z toho hlavná činnosť je 208,48 € a podnikateľská činnosť 1 043,58 €
 BP m.p.o. Nová Dubnica predkladá výsledky hospodárenia samostatne
Hodnotenie plnenia programov obce

Súčasťou programového rozpočtovania je hodnotenie finančného a programového plnenia
rozpočtu, hodnotiaca správa je štandardnou súčasťou záverečného účtu, ktorý obec zostavuje
podľa ustanovenia § 16 zákona č.583/2004 Z. z.
Podrobná informácia o plnení programov , zámerov a cieľov prostredníctvom merateľných
ukazovateľov je v „Hodnotiacej správe“, ktorá je samostatnou prílohou k záverečnému účtu za
rok 2013. Hodnotiaca práca sa vykonáva s cieľom zabezpečiť informácie o plnení, resp.
neplnení merateľných ukazovateľov, t.j. o plnení, resp. neplnení cieľov.

Programový rozpočet na rok 2013 - výdavky spolu

č.p.

názov programu

výdavky
rozpočet

%-ne
plnenie
rozpočtu

%-ny podiel
na
výdavkoch
mesta

1 544
453,21

93,77%

50,35%

čerpanie
výdavkov

1

Správa mesta

2

Bezpečnosť a ochrana
obyvateľstva

194 470,00 184 152,86

94,69%

6,00%

3

Mestská infraštruktúra

137 723,00 126 163,18

91,61%

4,11%

1 647 113,00
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4

Odpadové hospodárstvo

521 429,00 519 918,96

99,71%

16,95%

5

Prostredie pre ţivot

154 721,00 147 189,90

95,13%

4,80%

6

Kultúra a šport

106 355,00 101 174,88

95,13%

3,30%

7

Vzdelanie

5 495,70

99,92%

0,18%

8

Sociálna starostlivosť

141 545,00 128 772,58

90,98%

4,20%

9

Mestský extravilán a
intravilán

1 163 799,00 310 121,80

26,65%

10,11%

3 067
443,07

75,32%

100,00%

5 500,00

Spolu

4 072 655,00

Pohľadávky k 31.12.2013

Pohľadávky mesta sú vo výške 387 360,13 €.

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta v roku 2013

výška dotácie v
EUR
A.

Dotácie z bežného rozpočtu:

26 200,00

I.

Telovýchova a šport

17 700,00

II.

Občianske a záujmové zdruţenia

4 200,00

III.

Náboţenské a iné spoločenské sluţby

1 450,00

IV.

Vzdelávanie

1 500,00

V.

Zariadenie sociálnych sluţieb

400,00

VI.

Sociálne zabezpečenie

950,00

B.

Dotácie z kapitálového rozpočtu:

0,00

SPOLU

26 200,00
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