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1. Úvodné slovo primátora mesta
Rok 2021 bol veľmi špecifický, nakoľko ho poznačil boj s pandémiou a rôznymi opatreniami.
To sa odrážalo vo všetkých aspektoch života. Vo všeobecnosti to pre mnohých ľudí nebol
najšťastnejší a najvydarenejší rok, pomohol nám však vážiť si to, čo máme. Napriek tomu z
pohľadu samosprávy sa nám podarilo splniť niekoľko cieľov, ktoré sme si stanovili.
Mestský úrad Ilava vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia, po dobu trvania zákazu
vychádzania bol zo začiatku roka 2021 úplne zatvorený pre verejnosť. Styk s verejnosťou bol
zabezpečený výlučne poštou na adresu, e-mailom alebo elektronickou poštou. Referát
sociálnych vecí pomáhal potravinami. Týždeň, čo týždeň podľa podnetov a sociálnej komisie
zabezpečovali distribúciu pre občanov, ktorí ju potrebovali. Primátori miest ilavského okresu
sa rozhodli spoločne koordinovať svoje kroky v prípade testovania obyvateľstva i otvárania
školských zariadení. Po tom, čo radnica venovala respirátory učiteľom, zamestnancom školy a
obom materským školám sa samospráva rozhodla venovať respirátory zdarma najzraniteľnejšej
skupine svojich obyvateľov a to seniorom, ktorým pomoc znásobila o vitamíny.
Sčítanie obyvateľov 2021 prebiehalo online.
Po šesťročnom funkčnom období si opäť poslanci ilavského mestského zastupiteľstva volili
nového hlavného kontrolóra. Hlavným kontrolórom mesta sa opätovne stal Ing. Vladimír
Leško. Poslankyňa Martina Bagínová sa vzdala mandátu, na uvoľnené miesto nastúpil
náhradník, poslanec Ing. Tibor Meliš.
Aj napriek pandémii sa podarilo mnoho vecí posúvať vpred.
V centre mesta bol dlhoročný problém najmä s dlhodobo parkujúcimi automobilmi.
V centrálnej mestskej zóne sa veľké neprehľadné parkovisko zmenilo na regulovaný systém
plateného parkovania. Označením parkovacích miest a nového vodorovného dopravného
značenia sa vyznačilo 186 platených parkovacích miest. Súčasne sa označilo 37 parkovacích
miest, ktoré sú po dobu 40 minút bez poplatku. Okrem spoplatnenia centrálnej zóny sa
využívajú záchytné parkoviská. Tie sú v Ilave dve – na Kukučínovej ulici a pri železničnej
stanici, pričom parkovanie na nich zostáva bezplatné.
Pre zabezpečenie presunu občanov, ktorí budú mať svoje automobily zaparkované na
parkovisku pri železničnej stanici sa uskutočnila rekonštrukcia existujúceho chodníka.
Chodník, ktorý spája centrum mesta so sídliskom Sihoť a dá sa po ňom veľmi rýchlo dostať na
vlakovú stanicu, je špecifický svojou polohou i minulosťou. Vedie dolu svahom popri
pôvodnom židovskom cintoríne a jeho podložie tvorila kamenná dlažba. Práve tá sa už
niekoľkokrát čiastkovo opravovala. Jej stav bol na niektorých miestach v katastrofálnom stave
a chodci mali problém komfortne a bezpečne po nej prejsť. Prebehla rekonštrukcia
existujúceho chodníka vo svahu, schodov, betónových oporných múrov, kamenných stien,
múrikov a zábradlia. Rekonštrukčné práce spočívali vo výmene výrazne sa rozpadávajúcich
betónových dlaždíc, v úprave oporných stien, múrikov, zábradlia. Obnovilo a doplnilo sa
verejné osvetlenie. Staré stožiare sa posunuli, aby nezasahovali do chodníka.
Mesto Ilava má na svojom území dvanásť ihrísk, na ktorých je spolu 85 hracích prvkov.
Zmapovali sa všetky detské ihriská. Tie, na ktorých sa podpísal čas a opraviť sa nedajú,
nahradia nové. Poškodené prvky sa vymenili za nové, dopadové plochy budú bezpečnejšie.
Úplne nové ihrisko pribudlo v mestskej časti Klobušice. Dve ihriská sa nachádzajú samozrejme
aj v areáloch mestských materských škôl. Materskej škole v Ilave sa podarilo zrealizovať
projekt, vďaka ktorému mohli pre škôlkarov doplniť svoj areál o ďalšie prvky.
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Budova, kde do roku 2015 sídlila obchodná akadémia, prešla z majetku Trenčianskeho
samosprávneho kraja do vlastníctva mesta Ilava. Zostatková cena investícií, ktoré vložil do
tejto budovy Trenčiansky samosprávny kraj po odpisoch, bola zhruba 33 tisíc €. Za odkúpenie
budovy mesto Ilava zaplatilo 16.500 € a zvyšnú polovicu sa mesto zaviazalo preinvestovať do
ďalších potrebných opráv objektu v horizonte dvoch rokov. Je potrebné opraviť tam strechu a
zrealizovať ďalšie rekonštrukčné práce. Aktuálne pred nami stojí úloha spolu s poslancami
rozhodnúť, na aké účely ju budeme používať.
Zákaz vychádzania pomohol mnohým opäť objaviť čaro trávenia času na čerstvom vzduchu v
prírode. Prinieslo to však so sebou aj nezodpovedné správanie a mnoho odpadkov v lesoch, pri
potokoch, na lúkach, ale aj pri cestách či na sídliskách. Pri príležitosti Dňa zeme bola spustená
spoločná aktivita, ktorou sme pomáhali životnému prostrediu a postarali sa o svoje okolie.
Pomáhali poľovníci, turisti aj deti v škole.
Na ilavskom cintoríne pribudli na oboch krížoch nové korpusy Ježiša Krista a samotné kríže sa
premaľovali. Pôvodný korpus bol zdemontovaný a vymenený za náhradu. Mesto v spolupráci s
ilavskou farnosťou symbolicky ešte vo veľkonočnom období zakúpilo nové korpusy Ježiša
Krista a oddelenie technických služieb sa postaralo o vymaľovanie krížov, ako aj o osadenie
nových tiel Ježiša.
V MŠ Ilava prebehli rekonštrukčné práce, ktoré zahŕňali vybúranie okien, demontáž záchodov
so splachovacou nádržou, keramických obkladov, podláh, sklobetónových priečinkov,
radiátorov, nástenných svetiel, vypínačov či rozvodov liatinovej kanalizácie. Obnova
a modernizácia sociálnych zariadení priniesla očakávaný výsledok v podobe nových obkladov
stien, okien i deliacich priečok. Samozrejmosťou boli aj nové radiátory a svietidlá. Celkovo sa
rekonštruovali štyri miestnosti na dvoch podlažiach. V MŠ Ilava bude mesto pokračovať v
stavebných prácach, nakoľko je potrebné zrealizovať nové oplotenie areálu. Areál MŠ Ilava sa
vďaka revitalizácií zelene stal bezpečnejší a podnetnejší. Pôvodnú zeleň, ktorá bola napadnutá
rôznymi škodcami a hnilobou nahradila nová výsadba.
V MŠ Klobušice technické služby mesta nanovo vybetónovali škôlkárom pieskovisko. Letné
mesiace v klobušickej materskej škole využili nielen na opravu havarijného stavu odpadového
potrubia či rekonštrukciu sociálnych zariadení, ale aj na ďalšie potrebné opravy spoločných
priestorov. V triede na prízemí sa opravila podlaha vyrovnaním povrchu nivelačnou hmotou,
následne položením nového linolea. Tým istým spôsobom prebehla oprava podlahy v
priestoroch medzi kuchyňou a výťahom. Vymenili sa aj závesné svietidlá na chodbách a v
sociálnych zariadeniach sú zabudované stropné podhľadové svietidlá.
Projekt prístavby materskej školy v Klobušiciach s rozšírením kapacity o dve triedy je pre
mesto veľmi dôležitý. Projekt prešiel tŕnistou a kľukatou cestou Bol prerobený a mesto podalo
novú žiadosť o grant- čakalo sa na rozhodnutie ministerstva. Finančné prostriedky na zahájenie
stavby malo mesto v rámci úveru. Realizátor stavby položil v októbri základovú dosku, na
ktorej stojí nová prístavba.
V ZŠ Ilava neustále dochádzalo k poruchám, výpadkom elektrickej energie z dôvodu
preťaženia siete a hrozilo aj riziko požiaru. Revízne správy odporúčali kompletnú
rekonštrukciu už niekoľko rokov dozadu. V letných mesiacoch v škole prebehla celková
modernizácia, rekonštrukcia elektroinštalácie. Teraz je kompletne prerobená elektroinštalácia v
celej budove s hlavnou rozvodnou skriňou, s rozvodnými skriňami na každom poschodí, s
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prístupom na internet. Aby žiaci mohli nové odborné učebne naplno využívať, museli sa dať do
poriadku aj elektrické siete.
Mesto Ilava v období posledných dvoch rokov investovalo nemalé finančné prostriedky do
obnovy technického vybavenia oddelenia technických služieb. Dôvodom bolo nielen
zefektívnenie poskytovaných služieb, ale aj nevyhovujúci technický stav vozidiel, či uľahčenie
ťažkej manuálnej práce zamestnancov. Vozový park oddelenia technických služieb bol
doplnený o novú profesionálnu kosačku, ktorá je určená na mestskú zeleň a na rozdiel od
záhradných kosačiek si poradí aj s mokrou trávou. Pribudla aj nová technika v podobe
profesionálneho vysokotlakového čističa s ohrevom teplej vody. Primárne sa tento stroj zakúpil
na umývanie smetných nádob na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Zároveň
však bude slúžiť aj na údržbu techniky.
V meste vznikla prvá malá kompostáreň. V prvej časti pozemku sú umiestnené VOK na trávu
a bioodpad zo záhrad a na koreňové systémy. Tie sa vzhľadom na predchádzanie vzniku škôd
nezhodnocujú, budú končiť na skládke odpadov. Tráva a bioodpad sa bude vyvážať
zmluvnému partnerovi tak, ako aj v súčasnosti. Taktiež sa tu budú nachádzať T prefabrikáty a k
nim sa bude umiestňovať drevná hmota (konáre).
Aj miesto posledného odpočinku si zaslúži pozornosť. Pracovníci mesta, poslanci z mestskej
časti Klobušice a dobrovoľníci osadili na cintoríne v Klobušiciach ďalšie nové obrubníky,
pripravili terén na obnovu chodníkov, vyklčovali staré kríky a nahradili ich tujami a inými
ozdobnými rastlinami. Následne bola spustená náročnejšia II. etapa prác a to oplotenie,
vyťahanie starých koreňov a spílených stromov a opäť navezenie a vyčistenie cestičky medzi
hrobovými miestami ozdobným štrkom. Na mestskom cintoríne v Klobušiciach sa pri novom
chodníku osádzali lavičky. Návštevníkov cintorína iste poteší aj pohľad na novú výsadbu
kvetov. Mesto v rámci údržby verejnej zelene pristúpilo aj k profesionálnemu ošetreniu drevín
na mestských cintorínoch v Ilave a Klobušiciach.
Stavebný ruch bolo počuť aj z priestorov múzea a bývalého zlatníctva. Rekonštrukcia ilavského
múzea a budovanie nového turisticko-informačného centra prešla etapami tak, ako sa
plánovalo. Z rekonštrukcie vnútorných priestorov sme sa presunuli do exteriéru a zameriavali
sme sa na fasádu, nové výkladové okná a vstupné dvere. Otvorenie sa plánovalo na začiatok
roka 2022.
Tento rok knižnica žiadala o granty s dvomi projektmi. Granty z Fondu na podporu umenia
významne prispievajú k modernizácii našej knižnice. Po detskom oddelení knižnica začala s
výmenou zastaraných a nevyhovujúcich knižných políc, v ktorých je uložená odborná a
populárno-náučná literatúra V rámci projektu sa obnovilo oddelenie náučnej literatúry.
Mesto taktiež získalo nenávratný finančný príspevok na mzdy pre opatrovateľky na obdobie 24
mesiacov, ktoré budú použité na zabezpečenie kvalitnej a dostupnej opatrovateľskej služby
prostredníctvom svojich opatrovateliek.
V našom meste pribudli hnedé smetné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
(BRKO) a do bytov vedierka určené práve na separovanie takéhoto typu odpadu. Na triedenie
kuchynského odpadu si ľudia zvykajú.
Odštartovala sa prvá etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia v našom meste. Realizačná firma
začala s výkopovými prácami a postupne ukladala nové zemné vedenia pre mestský rozhlas a
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verejné osvetlenie. Rekonštrukcia verejného osvetlenia prebehla na uliciach Košecká,
Kukučínova, SNP a Medňanská.
S komfortom života v našom meste úzko súvisí aj cestná infraštruktúra. Bežná údržba ciest je
aj o pravidelných opravách výtlkov, jám a nedokonalostí na mestských komunikáciách. Pekné
počasie oddelenie technických služieb využilo aj na vyfrézovanie najhorších úsekov a
položenie nových asfaltových povrchov.
Nie je žiadnou novinkou ani prekvapivou informáciou, že vynoviť všetky cesty a chodníky
naraz nie je možné. Je množstvo chodníkov a ciest, ktoré by si zaslúžili opravu. Aj stav výtlkov
je zmapovaný po celom meste vrátane mestskej časti Klobušice a Iliavka. Riešime to postupne
po jednotlivých etapách a po dohode s poslancami na základe priorít jednotlivých mestských
častí.
- Zjednosmernila sa jedna z hlavných ulíc na sídlisku Sihoť.
- Zrekonštruovala sa ulica Kpt. Nálepku s prepojením na Mládežnícku ulicu smerom ku
kanálu.
- Najhoršie jamy a nedokonalosti sa opravili na uliciach SNP, Kukučínova, Záhumenská,
Jesenského, Sládkovičova, Štúrova a Hviezdoslavova.
- Prebehla rekonštrukcia chodníka popri ceste II/574 ul. Pivovarská, Ilava,
rekonštrukcia chodníka a oporných stien od MsÚ po ul. Hurbanova,
rekonštrukcia troch ulíc a to – Hollého, Nešporu a Rázusova.
V ďalšom roku sa musíme vysporiadať s pretrvávajúcou pandémiou čo najefektívnejšie
a dokončiť množstvo rozpracovaných projektov.
Dobré miesto pre život je miesto, kde je aktívna nielen samospráva, ale aj občania. Je potrebné,
aby každý pridal ruku k dielu, nápady a energiu, a to v každej oblasti. Záujem o veci verejné je
stavebný kameň, na ktorom vieme spoločne stavať a posúvať naše mesto vpred.

Ing. Viktor Wiedermann
Primátor mesta
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2. Identifikačné údaje mesta
Názov:

Mesto Ilava

Sídlo:

Mierové námestie

IČO:

00317331

Štatutárny orgán mesta:

Ing. Viktor Wiedermann – primátor mesta

Telefón:

042/4455518

Mail:

ilava@ilava.sk

Webová stránka:

www.ilava.sk

3. Organizačná štruktúra mesta a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Primátor mesta:

Ing. Viktor Wiedermann

Zástupca primátora mesta:

Ing. Anton Bajzík

Hlavný kontrolór mesta:

JUDr. Vladimír Leško

Mestské zastupiteľstvo:

Ľudmila Haasová, Ľudmila Hujová,
Dana Schillerová, RNDr. Etela Eglyová,
Ing. Pavol Šupák, Ing. Vladimír Bagín,
Bc. Karin Bartošová, Mgr. Jana Dianová,
Ing. Pavol Filo, Daniel Streličák,
Bc. Branislav Vavrík, Ing. Tibor Meliš,
Ing. Anton Bajzík

Komisie:

Komisia pre kultúru a šport:
– predseda: Bc. Branislav Vavrík
– členovia: Jana Trenčanová
Mgr. Magdaléna Kobzová
Ing. Veronika Klobučníková
Kamil Horák
Sociálno-bytová komisia:
– predseda: Ľudmila Haasová
– členovia: Dana Schillerová
Mgr. Martina Filová
Gabriela Šlesariková
Mgr. Anna Bakošová
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Komisia pre výstavbu a životné prostredie:
– predseda: Ľudmila Hujová
– členovia: Ing. Vladimír Bagín
Daniel Streličák
Zdena Hozdeková
Ing. Pavol Žiaček
Finančno-majetková komisia:
– predseda: Ing. Pavol Šupák
– členovia: RNDr. Etela Eglyová
Ing. Pavol Filo
Bc. Karin Bartošová
Mgr. Viera Bagínová
Komisia na ochranu verejného záujmu:
– predseda: RNDr. Etela Eglyová
– členovia: Ľudmila Hujová
Ľudmila Haasová
Bc. Karin Bartošová
Ing. Vladimír Bagín
Mgr. Jana Dianová
Ing. Pavol Šupák
Ing. Pavol Filo
Dana Schillerová
Daniel Streličák
Bc. Branislav Vavrík
Ing. Tibor Meliš
Ing. Anton Bajzík
Komisia pre školstvo:
– predseda: Ing. Tibor Meliš
– členovia: PaeDr. Lucia Siranová
Mgr. Jana Dianová
Ing. Alžbeta Barteková
Stanislava Skrutková
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Mestský úrad:

Mestská polícia
Finančno-majetkové oddelenie
Organizačno-správne oddelenie
Oddelenie výstavby, územného plánovania
a životného prostredia
Oddelenie rozvoja mesta
Oddelenie kultúry
Oddelenie technických služieb
Správca počítačovej siete
Poradca primátora
Hlavný kontrolór

Informácie o zamestnancoch Mesta Ilava počas účtovného obdobia ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy:
K 31. 12. 2021 bol stav zamestnancov Mesta Ilava ( vo fyzických osobách ) celkom 101
zamestnancov.
Z toho na strediskách :
MsÚ

30

DK Ilava

7

Opatrovateľská služba vrátane administratívy

10

Materské školy + školské jedálne

25

Technické služby

26

Mestská polícia

3

Údaje o počte zamestnancov Mesta Ilava za rok 2021 – vo fyzických osobách

spolu

z toho : ženy

Priemerný
evidenčný
počet
zamestnancov
vo fyzických
osobách za
rok
spolu

101

70

94,50

z toho :
Správa mesta*

30

23

25,7

MŠ + ŠJ

25

25

25,8

Počet
zamestnancov

Celkom*

Evidenčný počet
zamestnancov
vo fyzických osobách
k 31.12.2021

10

Kultúra a šport

7

7

6,3

Opatrovateľská
služba
Technické služby

10

10

8,7

26

4

25,8

Mestská polícia

3

1

2,2

*údaj vrátane štatutára – primátora mesta, ktorý v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení nie je zamestnancom mesta.
Rozpočtové organizácie mesta:
Názov:

Základná škola

Sídlo:

Medňanská 514/5, 019 01 Ilava

IČO:

36124664

Štatutárny orgán:

Mgr. Dana Škultétyová - riaditeľka

Základná činnosť:

Základné školstvo
– primárne vzdelávanie
– sekundárne vzdelávanie všeobecné

Telefón:

042/4465293

Mail:

zsmedil@stonline.sk

Webová stránka:

https://zsilava.edupage.org/

Hodnota majetku:

147 134,42 €

Výška vlastného imania:
Výsledok hospodárenia:

15 806,14 €
9 748,84 € - kladný VH

Názov:

Základná umelecká škola

Sídlo:

Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava

IČO:

36124788

Štatutárny orgán:

Monika Bagínová, DiS.art. – riaditeľka

Základná činnosť:

Základy vzdelania v umeleckých odboroch

Telefón:

042/4465446

Mail:

zusil@verejne.org

Webová stránka:

www.zusilava.sk

Hodnota majetku:

24 177,19 €

Výška vlastného imania:
Výsledok hospodárenia:

62,38 €
- 122,67 € - záporný VH
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie mesta: Hlavným poslaním mesta Ilava je starostlivosť o všestranný rozvoj územia
mesta a o potreby jeho obyvateľov, pričom mesto je právnickou osobou samostatne
hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok
stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami a organizačnými predpismi.
Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho
majetku v prospech svojich občanov.
Vízie mesta: Prosperujúce samosprávne mesto, rozvoj infraštruktúry, zamestnanosť, cestovný
ruch.
Ciele mesta: Zabezpečiť občanom kvalitné životné prostredie, spokojné spoločenské spolužitie
a možnosť jeho rozvoja. Poskytnúť dostupnosť služieb a ostatných činností súvisiacich s
výkonom samosprávy.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Mesto je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha mesta : Mesto Ilava bolo od nepamäti považované za srdce Ilavskej
kotliny, ležiacej v náručí malebného horstva Považia. So svojimi dvoma mestskými časťami
Klobušice a Iliavka sa nachádza v centre Ilavskej kotliny. Väčšia z dvoch satelitným mestských
častí Klobušice na nachádza asi 2 km od Ilavy, na hlavnom cestnom ťahu v smere Dubnica
nad Váhom. V Klobušiciach sa nachádza známy kaštieľ z obdobia okolo roku 1840. Menšia
mestská časť Iliavka je od Ilavy vzdialená asi 4 km. Nachádza sa v horách a obýva ju len okolo
130 obyvateľov. Centrum mesta leží na súradnici 48° 59′ 50″ severnej zemepisnej šírky (N) a
18° 14′ 10″ východnej zemepisnej dĺžky (E).
Susedné mestá a obce : Dubnica nad Váhom, Košeca, Pruské
Celková rozloha mesta : 24,3 km2 (2 430 ha)
Nadmorská výška : 253 m n. m. v strede mesta, 240 m – 530 m n. m. v chotári
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5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 230,53 obyv./ km2, 5 602 obyvateľov
Národnostná štruktúra :
Podľa údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021, v meste Ilava dominuje
slovenská národnosť Z pohľadu ďalších národností sa v meste vyskytuje: rómska, česká,
rusínska, ukrajinská, maďarská národnosť a časť obyvateľov sa hlási k inej národnosti.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania:
Z hľadiska náboženského vyznania v meste dominuje rímskokatolícke vierovyznanie.
Z pohľadu ďalších náboženských vyznaní sú v meste prítomné:
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania,
 Gréckokatolícka cirkev,
 Reformovaná kresťanská cirkev,
 Pravoslávna cirkev,
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia,
 Iné vyznania.

Vývoj počtu obyvateľov :
Aktuálny vývoj v demografickej oblasti poukazuje na mierne rastúci celkový počet obyvateľov
mesta Ilava. K 31.12.2021 mesto evidovalo celkovo 5 602 obyvateľov, čo predstavuje v rámci
sledovaného obdobia nárast v porovnaní s rokom 2000 o 205 obyvateľov. Najvyšší počet
obyvateľov v sledovanom období posledných rokov bol zaznamenaný v roku 2021, kedy bolo v
meste prihlásených 5 602 obyvateľov na trvalý pobyt.
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Z pohľadu rozdelenia obyvateľov na základe pohlaví možno konštatovať, že v meste prevažuje
celkový počet žien nad celkovým počtom mužov. V celom sledovanom období však dochádza
k priemernému poklesu v celkovom počte žien, naopak, počet mužov mierne narastá v
porovnaní jednotlivých rokov, v dôsledku čoho dochádza k vyrovnávaniu pohlaví. Najvyšší
rozdiel medzi počtom žien a mužov je dokumentovaný v roku 2001, kedy v meste žilo o 185
žien viac v porovnaní s počtom mužov. Najnižší rozdiel bol zaznamenaný v roku 2013, kedy
ženy prevyšovali počet mužov o 63. Podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov
k 1.1.2021 žilo v meste 5 572 obyvateľov, z toho 2 737 mužov a 2 835 žien. Ženy prevyšovali
mužov o 98.

Zo sčítania obyvateľov, domov a bytov k 1.1.2021 v meste Ilava bola štruktúra obyvateľstva
podľa vekových skupín nasledovna:
-

počet obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) 875, čo predstavuje 15,7 %
z celkového počtu obyvateľov mesta,

-

počet obyvateľov v produktívnom veku (15-64 rokov) 3 683, čo predstavuje 66,1 %
z celkového počtu obyvateľov mesta,

-

počet obyvateľov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) 1 014, čo predstavuje
18,2 % z celkového počtu obyvateľov mesta.

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v meste : K 31.12.2021 bolo evidovaných 96 uchádzačov o zamestnanie, čo
predstavuje oproti roku 2020 pokles o 30 uchádzačov.
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Z toho k 31.12.2021 bolo:
a)

podľa pohlavia evidovaných 37 mužov a 59 žien,

b) podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania bolo najviac evidovaných uchádzačov
o zamestnanie s dosiahnutým stredoškolským vzdelaním – 66 uchádzačov a s vysokoškolským
vzdelaním – 19 uchádzačov. 10 uchádzačov o zamestnanie malo ukončené základné vzdelanie
a 1 uchádzač mal ukončené vyššie odborné vzdelanie.
Nezamestnanosť v okrese : K 31.12.2021 bolo v okrese Ilava evidovaných 1 137 uchádzačov
o zamestnanie, čo predstavuje oproti roku 2020 pokles o 207 uchádzačov.
Z toho k 31.12.2021 bolo:
a) podľa pohlavia evidovaných 521 mužov a 616 žien,
b) podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania bolo najviac evidovaných uchádzačov
o zamestnanie s dosiahnutým stredoškolským vzdelaním – 790 uchádzačov, s vysokoškolským
vzdelaním – 234 uchádzačov, s vyšším odborným vzdelaním – 6 uchádzačov, so základným
vzdelaním – 107 uchádzačov, s neukončeným základným vzdelaním – 0 uchádzačov,
s neurčeným vzdelaním – 0 uchádzačov.
Vývoj nezamestnanosti : má klesajúcu tendenciu. V súčasnosti sa miera nezamestnanosti
pohybuje okolo 3,20 %. Čo sa týka prognózy vývoja nezamestnanosti v meste a v okrese Ilava,
predpokladá sa zníženie počtu nezamestnaných v týchto územných obvodoch, nakoľko situácia
na trhu práce sa vyvíja v súčasnosti priaznivo.

5.4 Symboly mesta
Erb mesta : Mestský erb tvorí modrý štít, v ktorom je strieborné štvorvežové
opevnenie. Červené strechy vežičiek sú zakončené zlatými trojlístkami.

Vlajka mesta : Mestská vlajka má obdĺžnikový tvar ukončený zástrihom
siahajúcim do 1/3 dĺžky vlajky a tvoria ju od hora v poradí – biely, modrý,
červený, modrý a biely pás rovnakej šírky.
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Pečať mesta : Mestská pečať je v priemere 37 mm. Tvorí ju kruhopis s nápisom
MESTO ILAVA v hornej časti ,PRIMÁTOR v dolnej časti pečate. Pečatné pole
je oddelené od kruhopisu v jeho strede je erb mesta, po bokoch sa nachádzajú
dva šesť lupienky.

5.5 Logo mesta
Logo mesta tvoria v hornej časti tri vežičky symbolizujúce rímsko-katolícky
kostol Všetkých svätých – kostol Trinitárov, ktorý je dominantou mesta.
V dolnej časti loga je umiestnený erb mesta s nápisom Mesto ILAVA.

5.6 História mesta
Prvá hodnoverná zmienka o Ilave je na listine z roku 1339, nie je to však zmienka o
založení Ilavy. Listina je dôležitá tým, že v čase prvej zmienky sa o Ilave píše ako o
usadlosti, ktorá má charakter mestskej osady - mestečka. Vývoj historického názvu Ilavy
sa začína v starých historických dokumentoch, kde sa Ilava uvádza ako: LEWE – LEWA –
LEWA de circa fluvium Vag (Ilava nad Váhom) – Illava – Iľava – Ilava. Do roku 1375
bola Ilava označovaná ako villa Lewaia (dedina Ilava) a od roku 1376 už ako civitas
LEWAit (mesto Ilava).
V 14. storočí sa Ilava sústavne označuje ako mesto (civitas) a od čias prvej zmienky bola
kráľovským majetkom. Okolití kasteláni hradov Košeca, Trenčín, Vršatec často svojvoľne
upierali niektoré slobody a privilégia, ktoré Ilavčania nadobudli u panovníka.
Začiatkom 15. storočia zažívala Ilava hospodársky rozkvet, dostala výsadu dvoch
výročných trhov. V roku 1432 nastalo náhle prerušenie upevňovania si pozície mesta v
rámci svojho regiónu, lebo husitské vojská sa pri Ilave zrazili so Žigmundovým vojskom,
v dôsledku toho Ilava následne upadla, v prameňoch sa označuje namiesto civitas - mesto,
oppidum - mestečko.
V roku 1446 sa po prvýkrát spomína ilavský hrad. Hrad patril Matúšovi Čákovi, neskôr
kráľovi. Ilava časom prestala byť kráľovským majetkom, čoraz viac sa dostávala do
poddanskej závislosti od zemepána, a tak sa stala zemepanským mestečkom, ktoré si však
bolo vedomé svojho postavenia a kráľovských výsad. To bolo dôležité pre obranu svojich
práv voči zemepánom Ilavy.
Od 16. storočia bola Ilava čulým remeselníckym mestečkom s najvýznamnejšími cechmi
(tkáčsky, čižmársky, krajčírsky). Konávalo sa tu veľké množstvo výročných i týždenných
trhov. Z roku 1635 máme zmienku o panskom pivovare, ktorý pretrval až do konca 20.
storočia. Od 18. storočia nastala čiastočná stagnácia vo vývoji. Koncom 18. storočia
založili súkenku, v 19. storočí zápalkáreň, tehelňu, pálenicu, v roku 1909 filiálku
bánovskej banky. Významným zásahom do života Ilavy bolo to, že sa stalo sídlom rehole
Najsvätejšej Trojice – Trinitárov, ktorí opravili horný hrad pre svoje účely, kde rozvíjali
bohatú kultúrnu a duchovnú činnosť. V priestoroch kláštora sa prednášala filozofia
a fungovala tu aj nemocnica. Ich kláštor bol ich prvým v rámci Uhorska. V roku 1856 ho
16

odkúpil štát a zriadil tam krajinskú trestnicu. V roku 1938 zriadili v areáli trestnice
povestný tábor, v ktorom väznili stovky komunistov a protifašistických bojovníkov.
Čo sa týka postavenia v rámci regiónu, obdobie po 2. svetovej vojne Ilave neprialo. Bola
síce otvorená nová nemocnica s poliklinikou (1965), ale do mesta neprichádzal strategický
zamestnávateľ, ktorý by pritiahol do mesta nových ľudí. Istým oživením bolo obnovenie
ilavského okresu v meste, avšak pre jeho fungovanie neboli vytvorené optimálne
podmienky. Od roku 1996 začala fungovať stredná škola - obchodná akadémia. V roku
2003 sa začal rozvíjať ľahký priemysel. Toto bol určite prvý veľký impulz k ďalšiemu
rozvoju mesta.
5.7 Pamiatky mesta
Ilavský hrad - z prelomu 11.-12. storočia. Pravdepodobne bol vybudovaný na ochranu
obchodných ciest. Historik Matej Bel vyslovil domnienku, že hrad Ilava existoval ako
strážny pohraničný hrad už v časoch panovania prvých Arpádovcov, ktorí v Uhorsku vládli
v rokoch 1000 – 1301. Viacerí historici v svojich dielach uvádzajú, že hrad Ilava bol
založený členmi náboženského rytierskeho rádu templárov a to už v prvej polovici 12.
storočia, keď v Uhorsku vládol kráľ Gejza II (1141 – 1162), ktorý povolil templárom sa
v Uhorsku usadiť.
Prvá hodnoverná zmienka o hrade je až roku 1446. Spomína sa však už hrad - nie jeho
výstavba. Do polovice 16. storočia bol hrad vo vlastníctve rôznych majiteľov (Ján Huňady,
Zápoľský, Juraj Hatňanský, Ján Kostka, bratia Podmanickí atď.). V roku 1472 hrad aj
s panstvom dostal od kráľa Mateja Korvína uhorský šľachtic, sedmohradský vojvoda
a neskorší chorvátsky bán Blažej Maďar. Výrazne zlepšil hospodársku situáciu ilavskej
fary a okolo roku 1480 dal postaviť farský gotický kostol a pravdepodobne i prvé
poschodie dnešnej zvonice.
V roku 1533 predal vtedajší majiteľ hradu a mesta Ladislav Macedónsky Ilavu za 4000
zlatých Mikulášovi Ostrožičovi. Pre Ilavu sa začala doba relatívneho rozkvetu.
Ostrožičovci hrad prestavovali a zveľaďovali, postupne menil svoj charakter – slúžil ako
kaštieľ – sídlo panstva. Na múre na nádvorí hradu sa nachádzajú erby Ostrožičovcov
z roku 1652.V roku 1684 sa novým majiteľom stal gróf Siegfried Krištof Breuner zo
Stübingenu. Na kúpu celého panstva však zrejme nemal – požičal si teda od ostrihomského
arcibiskupa Juraja Sečényiho. Ten uviedol do Ilavy trinitárov, ktorým pred smrťou odkázal
zálohované panstvo, aby si tu mohli zriadiť kláštor. V roku 1701 začali so stavbou
barokového kostola a kláštora. Kláštor mal v Uhorsku osobitné postavenie, pretože
vychovával rehoľných novicov. Už v roku 1695 tu vznikol kurz filozofie, neskôr
filozofické collegium – vysoká škola filozofická. Kláštor bol zrušený v roku 1783. V roku
1855 dedičia po Breunerovi predali celý komplex budov niekdajšieho ilavského hradu
uhorskému štátu. Štát v roku 1856 v Ilave zriadil krajinskú trestnicu a dodnes slúži
väzenským účelom.
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Ilavská zvonica – pôvodne jednoposchodová so štvorcovým pôdorysom 7 x 7
m. V roku 1622 pri veľkom požiari bola poškodená a všetky zvony sa
roztopili. V roku 1625 si Ilavčania kúpili nový zvon, ďalšie darovali
Ostrožičovci. Ďalší požiar bol v roku 1695 – zhorela strecha zvonice.
Nákladnou barokovou prestavbou prešla zvonica aj v roku 1758 kedy bolo
pristavené druhé poschodie s baňatou barokovou strechou. Na konci 19.
storočia, zase po požiari, ktorý novú umeleckú strechu poškodil, nahradili
jednoduchou v tvare ihlana, ktorá je na zvonici dodnes.
Budova bývalej katolíckej fary – nachádza sa v blízkosti mestskej zvonice,
pôvodne jednoposchodová renesančná budova z konca 17. storočia.
V súčasnosti je pekne zrekonštruovaná a je majetkom súkromnej firmy.
Budova bývalého Ilavského pivovaru – založeného Jánom Ostrožičom v roku 1635.
Pôvodne prízemná renesančná budova prešla viacerými prestavbami.
Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých – kostol Trinitárov – z objektov
zrušeného kláštora trinitárov v Ilave – dnešná väznica, pre účely ilavskej cirkvi
zostal bývalý kláštorný barokový dvojvežový kostol s veľkou kryptou.
Nachádzajú sa v ňom pôvodné barokové lavice, kazateľnica, bočné oltáre,
organ. Hlavný oltár nie je pôvodný, pochádza z čias úprav na farský kostol.
Nástenné maľby tiež nie sú pôvodné, majú 50 – 60 rokov. Zvýšenú pozornosť
trinitári venovali vybaveniu sakristie. Ešte i dnes sa v nej nachádzajú niektoré
nádherné, ornamentikou zdobené skrine. Zvláštnosťou kostola je to, že sa
čiastočne nachádza v priestoroch väznice. Je zamrežovaný a z iných strán ako
spredu je neprístupný.
Trinitárska lipa – chránený viac ako 300 ročný strom, o priemere 350 cm, stojí
v rohu juhozápadnej časti ilavského parku Štefana Rausa.

Mariánsky stĺp, socha Panny Márie typu Immaculata – kamenná polychrómovaná,
ktorú dalo mesto postaviť na podnet ilavského farára Jána Terlandayho (1748 – 1753)
a bola vztýčená v roku 1752. Pôvodná socha bola zničená a nahradená novou, rozmerovo
menšou, roku 1992.
Kaplnka pri cintoríne – zasvätená úcte Panny Márie. V roku 1906 ju dal
postaviť Ján Barický, kráľovský tabulárny sudca, a jeho manželka
Barbora, rodená Čierniková.
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Kaštieľ v Klobušiciach – pochádza z obdobia okolo roku 1840.
Prízemná budova je obkolesená anglickým parkom s mnohými vzácnymi
drevinami. Poslednými vlastníkmi boli Šipekyovci. V nedávnej minulosti
v kaštieli sídlilo múzeum obchodu, to je však už presťahované
a v súčasnosti je majetkom súkromnej firmy.

Hrobka Gábora Barossa na cintoríne v mestskej časti Klobušice –
postavená po jeho smrti v roku 1892. Rodák z Pružiny bol niekdajším
ministrom uhorských železníc za vlády Rakúsko - Uhorska.

5.8 Významné osobnosti mesta
Mesto Ilava je bohaté na osobnosti, ktoré mali v ňom svoje pôsobisko a známych rodákov,
ktorí sa dokázali presadiť aj mimo svojho rodného mesta a tým sa zaslúžili o zviditeľnenie
mesta.
Michal Kmoško – kňaz, vedecká činnosť v oblasti orientálnych jazykov. Jeho bohatá
a mnohostranná literárna činnosť zahŕňala rozličné odvetvia hebrejskej filológie,
asyriológie, islamistiky, všeobecných dejín a pod. Svojou vedeckou činnosťou sa zaradil
medzi popredných európskych vedcov.
Kornel Schimpl – učiteľ v hudobnej škole, huslista, violončelista, dirigent, skladateľ
Ján Pagáč – vyštudoval krajčírsku akadémiu v Drážďanoch, založil si krajčírsku živnosť,
ako obchodník vychoval mnoho tovarišov. Bol predseda lesného spoločenstva v Ilave,
predseda živnostenského spoločenstva v Ilave, správca cirkevnej obce (za nevšednú
starostlivosť o vymaľovanie kostola dostal z Ríma od svätého Otca PIA XII. 6.septembra
1947 medailu VZNEŠENÉHO KRÍŽA), správca cintorína, člen mestskej rady, člen
porotného súdu na Krajinskom súde v Trenčíne, funkcionár Červeného kríža, člen výboru
Matice slovenskej, člen ilavského spevokolu a ochotníckeho divadla.
Daniel Krman, ml. – slovenský barokový spisovateľ, prekladateľ, vydavateľ. Pracoval
ako rektor v Ilave.
Štefan Raus - patrí medzi významných rodákov a obyvateľov Ilavy. Bol učiteľom
a organistom, zakladateľom a dirigentom spevokolu Ilavy. Viedol ilavskú kroniku.
Jozef Chorényi – rímsko-katolícky farár – okresný dekan, doktor teológie – profesor,
regionálny historik, pôsobil v Ilave a je pochovaný na ilavskom cintoríne.
Anton Bagin – kňaz, ako profesor prednášal cirkevné dejiny a dejiny umenia, spracoval
dejiny miest Ilava, Dubnica nad Váhom, Bratislava. Je pochovaný v Ilave.
Gábor Baross – bol jedným z najvýznamnejších ministrov Uhorska 19. storočia – bol
ministrom dopravy a spojov. V Ilave - Klobušiciach mu uhorská vláda postavila
reprezentačnú vilu. V roku 1889 je založené obchodné ministerstvo s Gáborom Barossom
na čele. Venoval sa modernizácii železníc, poštových služieb, vodnej dopravy v Uhorsku.
V roku 1886 založil Poštovú sporiteľňu a na jeho podnet bola v r. 1890 založená Uhorská
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obchodná akciová spoločnosť. Pochovaný je v mauzóleu na cintoríne v mestskej časti
Klobušice.

6. Plnenie úloh mesta (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje:
-

Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava

-

Materská škola, Medňanská 512, 019 01 Ilava

-

Materská škola, Okružná 53/5, 019 01 Ilava – Klobušice

Na mimoškolské aktivity sú zriadené:
-

Základná umelecká škola, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava

-

Centrum voľného času - Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava

Výchovu a vzdelávanie detí a mládeže v meste poskytuje aj:
-

Špeciálna základná škola, Pivovarská 455/74, 019 01 Ilava – zriadená Krajským
školským úradom

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje:

Nemocnica s poliklinikou, n.o., Štúrova č. 3, 019 01 Ilava:
Lôžkové oddelenia:
Hospicová ústavná starostlivosť – HOSPIC
Oddelenie dlhodobo chorých
Chirurgická jednodňová zdravotnícka starostlivosť
Ortopedická jednodňová zdravotnícka starostlivosť
Gynekologická jednodňová zdravotnícka starostlivosť
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky:
Rádiodiagnostické oddelenie
Oddelenie bioptickej a cytologickej diagnostiky
Fyziatricko–rehabilitačné oddelenie
Patologické oddelenie
Krvná banka
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Ambulancie:
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Hematologická ambulancia
Ambulancia anesteziológie
Gastroenterologická ambulancia
Interná príjmová ambulancia
Kardiologická ambulancia
Ambulancia funkčnej diagnostiky
Chirurgická príjmová ambulancia
Traumatologická ambulancia
Gynekologická ambulancia
Pediatrická ambulancia
Psychiatrická ambulancia
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Nefrologická ambulancia
Detská kardiologická ambulancia
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Všeobecná ambulancia pre dospelých

Poliklinika PURUS Ilava, Štúrova č. 3, 019 01 Ilava:
Súkromné ambulancie:
ZUBNÉ AMBULANCIE – 1. poschodie:
3X-DENT, s.r.o.
FLORIDENT s.r.o. - MUDr. Emil Vavrek
Dentálna hygiena, Mgr. Dáša Ondrišáková
MUDr. Katarína Ftorková
Váš úsmev s.r.o. – MDDr. Petra Gerhátová
MDDr. Barbora Fukoňová
Zubné laboratórium
OBVODNÉ AMBULANCIE – Prízemie:
VORMED, s.r.o. - MUDr. Rostyslav Vorokhta
MUDr. Anna Hofierková, s.r.o.
NITRAM, s.r.o. - MUDr. Ingrid Šebíková
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ODBORNÉ AMBULANCIE:
Ortopedická ambulancia (JT Ortho, s.r.o.) – MUDr. Jozef Takáč, 2. poschodie
Očná ambulancia – MUDr. Eva Rosinová, 2. poschodie
Diabetologická a interná ambulancia – MUDr. Mária Marczinková, prízemie
Ušno-nosno-krčná ambulancia (ARCHE, s.r.o.) – MUDr. Magdaléna Púčiková, 1.
poschodie
Kožná ambulancia – MUDr. Monika Mončeková, 1. poschodie
Neurologická ambulancia (Neuro-PDT, s.r.o.) – MUDr. Renáta Karasová, 2. poschodie
Reumatologická ambulancia (Centrum klinickej a naturálnej reumatológie, s.r.o.) – MUDr.
Miroslav Kopřiva, 1. poschodie
Kardiologická ambulancia (COR-JESU, s.r.o.) – MUDr. Jozef Daško, 2. poschodie
Interná ambulancia (INTERN, s.r.o.) – MUDr. Mária Hennelová Bartošová, 2. poschodie
ADOS SRDCE – p. Červená (agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti), 1.
poschodie
Lekáreň PURUS

Súkromné ambulancie mimo budovy NsP Ilava a PURUS Ilava:
Stomatologická ambulancia - MUDr. Adriana Petrykowska, Mierové námestie 863, 019 01
Ilava
Stomatologická ambulancia - MUDr. Dušan Rebro, Ružová 112, 019 01 Ilava
Gynekologická ambulancia (GYNPOL s.r.o.) - MUDr. Peter Petrykowski, Mierové
námestie 863, 019 01 Ilava
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v meste zabezpečuje oddelenie vnútornej správy Mesta Ilava – sociálny
referát, ktorý:
-

poskytuje opatrovateľskú službu priamo v domácnostiach občanov,

-

poskytuje jednorázovú pomoc občanom v hmotnej núdzi,

-

poskytuje byty v bytovom dome,

-

požičiava kompenzačné pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov.
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6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje :
-

Dom kultúry, Farská 84/5, 019 01 Ilava

-

Mestské múzeum, Ružová 86/9, 019 01 Ilava

-

Mestská knižnica, Farská 84/5, 019 01 Ilava

6.5. Hospodárstvo
V meste je zastúpená široká škála služieb:
-

predaj potravinových a mäsových výrobkov

-

predaj drogistického tovaru

-

predaj textilu a obuvi

-

predaj športových potrieb

-

predaj záhradkárskych a chovateľských potrieb

-

predaj nábytku

-

predaj náhradných dielov

-

predaj pohonných hmôt a olejov

-

papiernictvá

-

kvetinárstva

-

kaderníctva

-

optiky

-

masážne salóny

-

pedikúra

-

šitie a úprava odevov

-

reštauračné zariadenia

-

pohostinstvá

-

stavebniny

-

poskytovanie zemných a stavebných prác

-

notárske a právne služby

-

bankové služby (pobočky VÚB banky, Slovenskej sporiteľne)

-

cestovné kancelárie

-

služby autoservisov

Najvýznamnejší priemysel v meste :
-

LEONI Slovakia, spol. s r.o.. Trenčianska 401/81, 019 01 Ilava
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-

INDUPOL International Ilava, s.r.o., Kpt. Nálepku 968, 019 01 Ilava

-

Drevoprogres plus s.r.o., Priemyselná 819/80, 019 01 Ilava

-

Hanon Systems Slovakia, s.r.o., Ľ. Štúra 1033/78, 019 01 Ilava

-

STROJSPOL s.r.o., Mládežnícka 740, 019 01 Ilava

-

HORÁK - interiéry, s.r.o., Sihoť 754, 019 01 Ilava

-

ILAVČAN s.r.o., Sihoť 166, Za kanálskym mostom, 019 01 Ilava

7. Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia mesta bol

rozpočet

mesta

na rok

2021. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 08.12.2020 uznesením č. 6/2020
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 16.03.2021 uznesením č. 2/2021
- druhá zmena schválená dňa 27.04.2021 uznesením č. 3/2021
- tretia zmena schválená dňa 01.06.2021 uznesením č. 6/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 20.07.2021 uznesením č. 4/2021
- piata zmena schválená dňa 20.07.2021 uznesením č. 4/2021
- šiesta zmena schválená dňa 10.08.2021 uznesením č. 5/2021
- siedma zmena schválená dňa 10.08.2021 uznesením č. 5/2021
- ôsma zmena schválená dňa 12.10.2021 uznesením č. 6/2021
- deviata zmena schválená dňa 07.12.2021 uznesením č. 7/2021
- desiata zmena schválená dňa 13.12.2021 rozpočtovým opatrením č. X
- jedenásta zmena schválená dňa 13.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XI
- dvanásta zmena schválená dňa 13.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XII
- trinásta zmena schválená dňa 13.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XIII
- štrnásta zmena schválená dňa 13.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XIV
- pätnásta zmena schválená dňa 14.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XV
- šestnásta zmena schválená dňa 14.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XVI
- sedemnásta zmena schválená dňa 14.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XVII
- osemnásta zmena schválená dňa 14.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XVIII
- devätnásta zmena schválená dňa 14.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XIX
- dvadsiata zmena schválená dňa 15.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XX
- dvadsiata prvá zmena schválená dňa 15.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XXI
- dvadsiata druhá zmena schválená dňa 15.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XXII
- dvadsiata tretia zmena schválená dňa 16.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XXIII
- dvadsiata štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XXIV
- dvadsiata piata zmena schválená dňa 16.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XXV
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-

dvadsiata šiesta zmena schválená dňa 17.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XXVI
dvadsiata siedma zmena schválená dňa 17.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XXVII
dvadsiata ôsma zmena schválená dňa 17.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XXVIII
dvadsiata deviata zmena schválená dňa 17.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XXIX
tridsiata zmena schválená dňa 17.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XXX
tridsiata prvá zmena schválená dňa 17.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XXXI
tridsiata druhá zmena schválená dňa 17.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XXXII
tridsiata tretia zmena schválená dňa 17.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XXXIII
tridsiata štvrtá zmena schválená dňa 17.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XXXIV
tridsiata piata zmena schválená dňa 17.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XXXV
tridsiata šiesta zmena schválená dňa 17.12.2021 rozpočtovým opatrením č. XXXVI

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

6 800 647,00

8 562 636,21

6 511 378,28

76,04

4 897 196,00
419 520,00
1 359 131,00
124 800,00

5 439 227,00
549 961,00
2 420 063,00
153 385,21

5 357 934,90
120 895,99
902 824,77
129 722,62

100,00
21,98
37,31
84,57

6 800 647,00

8 446 498,21

5 705 950,66

67,55

3 227 537,00
1 584 920,00
173 731,00
1 814 459,00

3 800 632,00
2 671 421,00
194 066,00
1 780 379,21

3 030 566,28
762 720,12
194 065,08
1 718 599,18

75,85
28,55
100,00
96,53

116 138,00

805 427,62

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočtové
hospodárenie obce

0,00

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

Skutočnosť k 31.12.2021

5 484 610,88
5 357 934,90

126 675,98
4 745 240,23
3 030 566,28
1 714 673,95
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Bežný rozpočet

739 370,65
120 895,99
120 895,99

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

762 720,12

z toho : kapitálové výdavky obce

762 720,12

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-

641 824,13
97 546,52

-

135 924,29
- 38 377,77

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií – s výnimkou cudzích prostriedkov

902 824,77

Výdavky z finančných operácií – s výnimkou cudzích prostriedkov

194 065,08

Rozdiel finančných operácií

708 759,69
6 508 331,64
5 702 025,43
806 306,21
- 135 924,29
670 381,92

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

7.3 Rozpočet na roky 2022 - 2024
Skutočnosť
k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

6 511 378,28

6 994 796,00

6 338 436,00

6 514 538,00

5 357 934,90
120 895,99
902 824,77
129 722,62

5 398 886,00
75 615,00
1 520 295,00
123 950,00

5 621 328,00
0,00
717 108,00
128 790,00

5 846 130,00
0,00
668 408,00
128 790,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

5 705 950,66

6 994 796,00

6 338 436,00

6 514 538,00

3 030 566,28
762 720,12
194 065,08
1 718 599,18

3 703 862,00
1 349 490,00
226 420,00
1 715 024,00

3 732 599,00
618 000,00
79 108,00
1908 729,00

3 809 789,00
593 000,00
55 408,00
2 056 341,00
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8. Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok

8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020
11 712 068,85

Skutočnosť
k 31.12.2021
12 358 412,27

9 781 894,45

10 395 086,08

12 824,49

22 302,67

9 023 032,30

9 626 745,75

746 037,66

746 037,66

1 914 121,23

1 946 988,03

Zásoby

4 894,14

3 760,53

Zúčtovanie medzi subjektami VS

2 617,07

403,78

863,04

863,04

53 277,79

117 213,71

1 852 469,19

1 824 746,97

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

16 053,17

16 338,16

Skutočnosť
k 31.12.2020
11 894 351,38

Skutočnosť
k 31.12.2021
12 529 320,10

9 788 260,76

10 397 936,39

12 824,49

22 302,67

9 029 398,61

9 629 596,06

746 037,66

746 037,66

2 088 809,21

2 114 021,60

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
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Zásoby

6 414,81

4 970,39

0,00

0,00

863,04

863,04

53 795,23

124 345,15

2 027 736,13

1 983 843,02

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

17 281,41

17 362,11

Skutočnosť
k 31.12.2020
11 712 068,85

Skutočnosť
k 31.12.2021
12 358 412,27

8 690 222,09

9 461 546,12

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

8 690 222,09

9 461 546,12

Záväzky

1 131 443,28

983 535,87

Rezervy

49 287,19

24 096,92

Zúčtovanie medzi subjektami VS

16 076,26

111 879,30

Dlhodobé záväzky

129 649,88

120 903,76

Krátkodobé záväzky

281 077,06

236 781,56

Bankové úvery a výpomoci

655 352,89

489 874,33

1 890 403,48

1 913 330,28

Skutočnosť
k 31.12.2020
11 894 351,38

Skutočnosť
k 31.12.2021
12 529 320,10

8 696 464,44

9 477 359,93

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :

Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
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Výsledok hospodárenia

8 696 464,44

9 477 359,93

Záväzky

1 273 668,02

1 138 629,89

Rezervy

49 287,19

24 096,92

Zúčtovanie medzi subjektami VS

16 076,26

111 879,30

Dlhodobé záväzky

133 594,05

124 007,61

Krátkodobé záväzky

419 357,63

388 771,73

Bankové úvery a výpomoci

655 352,89

489 874,33

1 924 218,92

1 913 330,28

z toho :

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek majetku a zdrojov krytia z účtovnej závierky za materskú
účtovnú jednotku je podrobne popísaná v tabuľkovej a textovej časti poznámok k individuálnej
účtovnej závierke mesta. Analýza významných položiek majetku a zdrojov krytia z účtovnej
závierky za konsolidovaný celok je podrobne popísaná v tabuľkovej a textovej časti
konsolidovaných poznámok.
8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Pohľadávky do lehoty splatnosti

12 612,50

15 480,56

Pohľadávky po lehote splatnosti

117 491,89

175 149,04

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Pohľadávky do lehoty splatnosti

13 129,94

22 612,00

Pohľadávky po lehote splatnosti

117 491,89

175 149,04

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Záväzky do lehoty splatnosti

293 483,10

356 527,87

Záväzky po lehote splatnosti

117 243,84

1 157,45
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b) za konsolidovaný celok
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Záväzky do lehoty splatnosti

435 629,42

511 621,89

Záväzky po lehote splatnosti

117 322,26

1 157,45

Analýza významných položiek pohľadávok a záväzkov je podrobne popísaná v tabuľkovej
a textovej časti poznámok k individuálnej účtovnej závierke mesta a konsolidovaných
poznámok.

9. Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

3 472 893,67

3 942 693,51

50 – Spotrebované nákupy

342 674,17

438 712,99

51 – Služby

366 409,08

561 003,34

1 686 772,92

1 827 828,48

2 356,99

2 661,77

53 967,07

70 634,74

378 466,81

426 100,81

25 834,51

30 556,88

0,00

0,00

616 412,12

585 194,50

0,00

0,00

4 076 169,89

4 714 017,54

46 475,65

60 463,22

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov

3 505 816,84

3 655 163,82

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
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64 – Ostatné výnosy

194 198,70

605 960,71

31 229,32

69 451,08

0,00

0,00

0,00

0,00

298 449,38

322 978,71

603 276,22

771 324,03

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 603 276,22 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov je podrobne popísaná v tabuľkovej a textovej časti poznámok k individuálnej
účtovnej závierke za rok 2021.
b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

4 584 424,31

5 165 702,51

50 – Spotrebované nákupy

530 242,52

604 391,45

51 – Služby

428 899,33

622 745,23

3 062 429,63

3 295 667,47

2 356,99

2 661,77

58 583,79

76 539,64

382 174,81

429 616,81

29 282,41

34 515,14

0,00

0,00

90 454,83

99 565,00

0,00

0,00

5 184 482,13

5 936 245,47

108 576,30

138 562,84

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
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61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

3 504 235,72

3 653 619,87

195 071,73

606 298,23

31 229,32

69 451,08

0,00

0,00

0,00

0,00

1 345 369,06

1 468 313,45

600 057,82

770 542,96

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov je podrobne popísaná v tabuľkovej a textovej časti konsolidovaných poznámok za
rok 2021.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2021 Mesto Ilava prijalo nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

MV SR

DHZ Ilava – vybavenie, zásahový odev a obuv

MV SR

DHZ Iliavka – vybavenie, zásahový odev

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
3 000,00
3 000,00

a obuv
MK SR

Knižnica – nákup kníh

1 500,00
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10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2021 mesto poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2018
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Zápasy

MFK Ilava

a tréningy,

odmeny

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

trénerom,

3 950,00

športové potreby, preprava, údržba ihriska,
štartovné
TJ Sokol Ilava

Športové vybavenie, sústredenia

FS Strážov

Folklórne čižmy

300,00

Ilavčan

Preprava na koncert, kancelárske potreby

700,00

DHZ Iliavka

Socha Floriána, pohonné hmoty

400,00

Klub

turistov Materiálno-technické

zabezpečenie

TULÁCI

„Všetko pre deti“ a Ilavská 25-ťka“

DHZ Ilava

Ponorné čerpadlo

MASKY

Materiálno-technické

3 150,00

akcie

450,00

800,00
zabezpečenie

akcie

300,00

„Chrobáčikovo“
Fotoklub Považie

Fotografické vybavenie na akcie

100,00

Zväz sluchovo

Ubytovanie na rehabilitačný pobyt

100,00

Preprava na rekondičný pobyt

100,00

postihnutých
Liga proti
reumatizmu
Slovenský rybársky Rybárske potreby k akcii „Preteky v love rýb
zväz

2021“

Zväz zdravotne

Vstup na rekondičný pobyt

200,00

100,00

postihnutých
Zväz protikomunist. Materiálno-technické

zabezpečenie

odboja

„Pietna spomienka na Katolícku akciu“

Jednota dôchodcov

Materiálno-technické

zabezpečenie

akcie

100,00

akcie

100,00

„Úcta k starším“
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10.3 Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:
Chladiaci box a čistič podláh
Malá kompostáreň
Nákup budov – OA Ilava
Nákup pozemkov
Nákup profesionálnej kosačky
Parkovací systém v centre mesta
Projekt – Modernizácia ZŠ Ilava
Projektové dokumentácie
Rekonštrukcia elektroinštalácie – ZŠ
Rekonštrukcia ciest
Rekonštrukcia chodníkov
Rekonštrukcia múzea
Rekonštrukcia mosta – Sihoť
Rekonštrukcia MŠ Ilava
Rekonštrukcia MŠ Klobušice
Rekonštrukcia VO
Závlahový systém – areál MFK

13 954,20 €
29 387,46 €
16 500,00 €
2 229,00 €
29 421,60 €
34 260,56 €
117 188,72 €
65 908,60 €
74 767,60 €
142 562,19 €
172 123,38 €
19 036,50 €
3 498,60 €
15 598,01 €
9 406,06 €
5 052,18 €
7 025,46 €

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
Projektové dokumentácie
Rekonštrukcia ciest
Rekonštrukcia MŠ Klobušice
Rekonštrukcia múzea
Rekonštrukcia oplotenia MŠ Ilava
Rekonštrukcia mosta – Sihoť
Rekonštrukcia brány – MFK
Vybavenie interiéru – MŠ Klobušice
Vybudovanie ihriska – Štúrova

20 000,00 €
514 590,00 €
637 000,00 €
50 000,00 €
34 000,00 €
5 700,00 €
3 500,00 €
15 000,00 €
69 700,00 €
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10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Mesto nevedie žiadny súdny spor, ktorý by predstavoval významné riziko alebo neistotu pre
účtovnú jednotku.

Vypracovala: Oľga Kučminová

Schválil: Ing. Viktor Wiedermann, primátor mesta

V Ilave, dňa 09.08.2022

Prílohy:
Všetky uvedené prílohy sú dostupné na:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1898
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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