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1. Úvodné slovo primátora mesta
Konsolidovaná výročná správa mesta Ilava za rok 2018 je dokument, ktorý podáva reálny
pohľad na hospodárenie nášho mesta a na dosiahnuté výsledky počas roka 2018. Obraz
o hospodárení mesta je vyjadrený pomocou tabuliek s číselnými údajmi. Uvedené údaje
zachytávajú činnosť a hospodárenie nie len mesta, ale aj jeho rozpočtových organizácií a tým
poskytuje verný obraz o finančnej situácii celého konsolidovaného celku. Tento dokument
zároveň poskytuje aj základné informácie o majetku, podáva analýzu príjmov a výdavkov,
nákladov a výnosov, prehľad o transferoch a dotáciách a ďalšie dôležité informácie o meste
a ním zriadených organizáciách.
V sledovanom roku sa nám spoločnými silami podarilo uskutočniť niekoľko projektov.
Spomeniem napríklad rekonštrukciu Základnej umeleckej školy (prerobenie priestorov na
učebňu pre tanečný odbor), rekonštrukciu chodníkov na cintoríne v Klobušiciach, nákup
techniky na oddelenie technických služieb (paketovací lis, štiepkovač, kontajnery). Snahou
samosprávy bolo v prvom rade dosiahnuť čo najväčšiu spokojnosť občanov mesta.
Aj v nasledujúcich rokoch sa budeme naďalej snažiť hlavne o blaho našich občanov, aby sa v
meste, v ktorom žijú cítili dobre a bezpečne. Radi by sme vyriešili problém s parkovaním
v centrálnej mestskej časti, zriadili mestskú políciu, zmodernizovali zberný dvor na oddelení
technických služieb (nákup novej techniky na údržbu mesta), zrekonštruovali cesty a chodníky,
obnovili športoviská a detské ihriská, realizovali projekty a akcie v meste, ktoré by zvýšili
záujem občanov o kultúrne dianie v meste. Veľmi radi privítame aj vaše nápady a postrehy.
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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
V roku 2018 prebehli komunálne voľby, ktoré mali vplyv na zmenu organizačnej
štruktúry mesta.
Pred voľbami:
Primátor mesta:

Ing. Štefan Daško

Zástupca primátora mesta:

Ing. Anton Bajzík

Prednosta mestského úradu: Ing. Ľubomír Turcer
Hlavný kontrolór mesta:

Ing. Vladimír Leško

Po voľbách:
Primátor mesta:

Ing. Viktor Wiedermann

Zástupca primátora mesta:

Ing. Pavol Šupák

Prednosta mestského úradu: Ing. Ľubomír Turcer
Hlavný kontrolór mesta:

Ing. Vladimír Leško

Pred voľbami:
Mestské zastupiteľstvo:

Ing. Anton Bajzík, Ludmila Haasová, Ľudmila Hujová, Dana
Schillerová, Ing. Viktor Wiedermann, RNDr. Silvia Bagínová,
Ing. Vladimír Bagin, Mgr. Peter Lukáč, Viera Heisarová,
Eva Novosadová, Daniel Streličák, RNDr. Etela Eglyová,
Milan Porubčan
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Po voľbách:
Mestské zastupiteľstvo:

Ludmila Haasová, Ľudmila Hujová, Dana
Schillerová, Ing. Pavol Šupák, Mgr. Martina Bagínová,
Ing. Vladimír Bagin, Bc. Karin Bartošová, Mgr. Jana Dianová,
Ing. Pavol Filo, Daniel Streličák, RNDr. Etela Eglyová,
Bc. Branislav Vavrík

Komisie:
Pred voľbami:
Komisia pre kultúru, šport a školstvo:
– predseda: Viera Heisarová
– členovia: Mgr. Oľga Ďurechová
Juraj Bútora
PaeDr. Marcela Bagínová
Mgr. Miroslav Toman
RNDr. Silvia Bagínová
Mgr. Alena Teicherová
Komisia sociálno-bytová:
– predseda: Ludmila Haasová
– členovia: Dana Schillerová
Mgr. Peter Lukáč
Gabriela Šlesariková
Marta Miklovičová
Komisia pre výstavbu a životné prostredie – nefunkčná:
– členovia: Ing. Stanislav Janušek
Jana Zobeková
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Komisia finančno-majetková:
– predseda: Ing. Anton Bajzík
– členovia: Milan Porubčan
Ing. Viktor Wiedermann
Eva Novosadová
Ing. Peter Proszczuk
Komisia na ochranu verejného záujmu:
– predseda: RNDr. Etela Eglyová
– členovia: Ludmila Haasová
Daniel Streličák
Milan Porubčan
Viera Heisarová
Ing. Viktor Wiedermann
Dana Schillerová
Ľudmila Hujová
Eva Novosadová
Mgr. Peter Lukáč
Ing. Anton Bajzík
Ing. Vladimír Bagin
RNDr. Silvia Bagínová
Po voľbách:
Komisia pre kultúru a šport:
– predseda: Bc. Branislav Vavrík
– členovia: Jana Trenčanová
Magda Kobzová
Mgr. Alena Taicherová
Kamil Horák

Sociálno-bytová komisia:
– predseda: Ľudmila Haasová
– členovia: Dana Schillerová
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Mgr. Martina Filová
Gabriela Šlesariková
Marta Miklovičová
Komisia pre výstavbu a životné prostredie:
– predseda: Ľudmila Hujová
– členovia: Ing. Vladimír Bagin
Daniel Streličák
Zdena Hozdeková
Ing. Pavol Žiaček
Finančno-majetková komisia:
– predseda: Ing. Pavol Šupák
– členovia: RNDr. Etela Eglyová
Ing. Pavol Filo
Bc. Karin Bartošová
Ing. Peter Proszczuk
Komisia na ochranu verejného záujmu:
– predseda: RNDr. Etela Eglyová
– členovia: Ľudmila Hujová
Mgr. Martina Baginová
Ľudmila Haasová
Bc. Karin Bartošová
Ing. Vladimír Bagin
Mgr. Jana Dianová
Ing. Pavol Šupák
Ing. Pavol Filo
Dana Schillerová
Daniel Streličák
Bc. Branislav Vavrík

8

Komisia pre školstvo:
– predseda: Mgr. Martina Baginová
– členovia: PaedDr. Lucia Siranová
Mgr. Jana Dianová
Ing. Alžbeta Barteková
Stanislava Skrútková
Mestský úrad:

Finančno-majetkové oddelenie – vedúci Ing. Peter Proszczuk
Oddelenie personalistiky a správy písomností – vedúca
Ing. Ľubica Fúsková
Oddelenie výstavby a životného prostredia – vedúci
Ing. Stanislav Janušek
Oddelenie vnútornej správy – poverená vedúca Marta
Melicherová
Oddelenie kultúry – vedúca Mgr. Alena Teicherová
Oddelenie technických služieb – vedúci Ing. Jozef Toman
Právnik – Mgr. Barbora Juríčková
Správca počítačovej siete – Ing. Milan Púček
Sekretariát primátora a prednostu – Ing. Ivana Reseková
Hlavný kontrolór – JUDr. Vladimír Leško

Informácie o zamestnancoch Mesta Ilava počas účtovného obdobia ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy:
K 31. 12. 2018 bol stav zamestnancov Mesta Ilava ( vo fyzických osobách ) celkom 96
zamestnancov.
Z toho na strediskách :
MsÚ

28

DK Ilava

10

Opatrovateľská služba vrátane administratívy

7

Materské školy + školské jedálne

25

Technické služby

26
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Údaje o počte zamestnancov Mesta Ilava za rok 2018 – vo fyzických osobách a
prepočítaný na úväzky

spolu

z toho : ženy

Priemerný
evidenčný
počet
zamestnancov
vo fyzických
osobách za
rok
spolu

Celkom*

98

66

98,5

96,3

z toho :
správa mesta*

31

22

31,2

30

MŠ + ŠJ

24

24

24,3

23,9

kultúra a šport

10

7

10

9,6

opatrovateľská
služba

7

7

6,5

6,5

26

6

26,5

26,3

Počet
zamestnancov

Evidenčný počet
zamestnancov
vo fyzických osobách
k 31.12.2018

Priemerný
evidenčný počet
zamestnancov
prepočítaný na
úväzky za rok

spolu

technické služby

*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 obce:

Mgr. Jarmila Janošíková - 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:

89 882,35 €

Výška vlastného imania:

2 658,09 €

Výsledok hospodárenia:

-8 312,71 € - záporný VH
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Názov:

Základná umelecká škola

Sídlo:

Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava

IČO:

36124788

Štatutárny orgán obce:

Mgr.art. Kristína Hlistová, ArtD. – zástupca riaditeľky

Základná činnosť:

Základy vzdelania v umeleckých odboroch

Telefón:

042/4465446

Mail:

zusil@verejne.org

Webová stránka:

www.zusilava.sk

Hodnota majetku:

20 628,17 €

Výška vlastného imania:
Výsledok hospodárenia:

73,68 €
-53,47 € - záporný VH

Názov:

Centrum voľného času

Sídlo:

Farská 84/5, 019 01 Ilava

IČO:

36128562

Štatutárny orgán obce:

Mgr. Anna Bajzová - riaditeľka

Základná činnosť:

Výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť detí,
rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase

Telefón:

042/4465184

Mail:

cvc.ilava@centrum.sk

Webová stránka:

www.cvcilava.sk

Hodnota majetku:

5 486,78 €

Výška vlastného imania:

2 615,02 €

Výsledok hospodárenia:

2 621,90 € - kladný VH

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.
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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
5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 228,35 obyv./ km2, 5 549 obyvateľov
Národnostná štruktúra :
Podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011, v meste Ilava dominuje
slovenská národnosť, ktorá tvorí viac ako 96% z celkovej populácie v meste. Podľa údajov
zo ŠODB 2011 sa k tejto národnosti prihlásilo celkovo 5165 obyvateľov. Z pohľadu ďalších
národností sa v meste vyskytuje: rómska, česká, rusínska, ukrajinská, nemecká, maďarská,
ruská, moravská. 9 obyvateľov sa hlási k inej národnosti, pri 131 obyvateľoch mesta národnosť
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zistená nebola.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
Z hľadiska náboženského vyznania v meste dominuje rímskokatolícke vierovyznanie, ku
ktorému sa hlási viac ako 81 % z celkovej populácie. 10% občanov je bez vyznania, pri 5%
obyvateľstva vierovyznanie zistené nebolo. Z pohľadu ďalších náboženských vyznaní sú v
meste prítomné:
 Gréckokatolícka cirkev,
 Pravoslávna cirkev,
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania,
 Reformovaná kresťanská cirkev,
 Evanjelická cirkev metodistická,
 Apoštolská cirkev,
 Bratská jednota baptistov,
 Cirkev adventistov siedmeho dňa,
 Cirkev československá husitská,
 Kresťanské zbory,
 Ústredný zväz židovských náboženských obcí,
 Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní,
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia,
 Iné vyznania.

Vývoj počtu obyvateľov :
Aktuálny vývoj v demografickej oblasti poukazuje na mierne rastúci celkový počet obyvateľov
mesta Ilava. K 31.12.2018 mesto evidovalo celkovo 5549 obyvateľov, čo predstavuje v rámci
sledovaného obdobia nárast v porovnaní s rokom 2000 o 152 obyvateľov. Najvyšší počet
obyvateľov v sledovanom období posledných rokov bol zaznamenaný v roku 2010, kedy bolo v
meste prihlásených 5572 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.

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v meste : K 31.12.2018 bolo evidovaných 87 uchádzačov o zamestnanie, čo
predstavuje oproti roku 2017 pokles o 13 uchádzačov.
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Z toho k 31.12.2018 bolo:
a)

podľa pohlavia evidovaných 41 mužov a 46 žien,

b) podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania bolo najviac evidovaných uchádzačov
o zamestnanie s dosiahnutým stredoškolským vzdelaním – 69 uchádzačov, s vysokoškolským
vzdelaním – 17 uchádzačov, so základným vzdelaním – 1 uchádzač.
Nezamestnanosť v okrese : K 31.12.2018 bolo v okrese Ilava evidovaných 896 uchádzačov
o zamestnanie, čo predstavuje oproti roku 2017 pokles o 140 uchádzačov.
Z toho k 31.12.2018 bolo:
a) podľa pohlavia evidovaných 412 mužov a 484 žien,
b) podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania bolo najviac evidovaných uchádzačov
o zamestnanie s dosiahnutým stredoškolským vzdelaním – 606 uchádzačov, s vysokoškolským
vzdelaním – 194 uchádzačov, s vyšším odborným vzdelaním – 4 uchádzači, so základným
vzdelaním – 89 uchádzačov, s neukončeným základným vzdelaním – 3 uchádzači.
Vývoj nezamestnanosti : má klesajúcu tendenciu. V súčasnosti sa miera nezamestnanosti
pohybuje okolo 2,21 %. K znižovaniu miery nezamestnanosti v meste Ilava, ako aj v okrese
Ilava prispelo predovšetkým veľa voľných pracovných miest (priamo v meste aj okrese), kde sa
občania mesta aj okresu môžu uplatniť. Okrem iného k tomu prispieva aj to, že obyvatelia sa
pracovne uplatňujú aj mimo SR, hlavne v ostatných štátoch EÚ.

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.
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.
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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
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.
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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.

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.
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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.

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.
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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
obchodná akciová spoločnosť. Pochovaný je v mauzóleu na cintoríne v mestskej časti
Klobušice.
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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 je zriadená:
-

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

-

Centrum voľného času, Farská 84/5, 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

-

Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17,019 01 Ilava – zriadená Trenčianskym
samosprávnym krajom (zabezpečovala výchovu a vzdelávanie do 31.08.2018)

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
Gynekologická jednodňová zdravotnícka starostlivosť
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky:
Rádiodiagnostické oddelenie
Fyziatricko–rehabilitačné oddelenie
Patologické oddelenie
Krvná banka
Ambulancie:
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Hematologická ambulancia
Ambulancia anesteziológie
Gastroenterologická ambulancia
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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
Ambulancia pediatrickej nefrológie

Poliklinika PURUS Ilava, Štúrova č. 3, 019 01 Ilava:
Súkromné ambulancie:
ZUBNÉ AMBULANCIE – 1. poschodie:
3X-DENT, s.r.o.
VEJ dent s.r.o. - MUDr. Emil Vavrek
Dentálna hygiena MUDr. Emil Vavrek
Dentálna hygiena, Bc. Dáša Ondrišáková
MUDr. Katarína Ftorková
Zubné laboratórium
OBVODNÉ AMBULANCIE – Prízemie:
MUDr. Jozef Klinovský
MUDr. Anna Hofierková, s.r.o.
NITRAM, s.r.o. (MUDr. Ingrid Šebíková)
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
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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
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.

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
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-

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

-

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

-

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

-

Halla Visteon 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
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7. Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
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 obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.01.2018 uznesením č. 1/2018.
Rozpočet bol zmenený dvadsaťjedenkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 22.05.2018 uznesením č. 3/2018
druhá zmena schválená dňa 26.06.2018 uznesením č. 4/2018
tretia zmena schválená dňa 21.08.2018 uznesením č. 6/2018
štvrtá zmena schválená dňa 23.10.2018 uznesením č. 7/2018
piata zmena schválená dňa 17.12.2018 rozpočtovým opatrením č. V
šiesta zmena schválená dňa 17.12.2018 rozpočtovým opatrením č. VI
siedma zmena schválená dňa 17.12.2018 rozpočtovým opatrením č. VII
ôsma zmena schválená dňa 17.12.2018 rozpočtovým opatrením č. VIII
deviata zmena schválená dňa 17.12.2018 rozpočtovým opatrením č. IX
desiata zmena schválená dňa 17.12.2018 rozpočtovým opatrením č. X
jedenásta zmena schválená dňa 18.12.2018 rozpočtovým opatrením č. XI
dvanásta zmena schválená dňa 18.12.2018 rozpočtovým opatrením č. XII
trinásta zmena schválená dňa 18.12.2018 rozpočtovým opatrením č. XIII
štrnásta zmena schválená dňa 19.12.2018 rozpočtovým opatrením č. XIV
pätnásta zmena schválená dňa 19.12.2018 rozpočtovým opatrením č. XV
šestnásta zmena schválená dňa 20.12.2018 rozpočtovým opatrením č. XVI
sedemnásta zmena schválená dňa 20.12.2018 rozpočtovým opatrením č. XVII
osemnásta zmena schválená dňa 20.12.2018 rozpočtovým opatrením č. XVIII
devätnásta zmena schválená dňa 20.12.2018 rozpočtovým opatrením č. XIX
dvadsiata zmena schválená dňa 20.12.2018 rozpočtovým opatrením č. XX
dvadsiata prvá zmena schválená dňa 20.12.2018 rozpočtovým opatrením č. XXI
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7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

4 937 612,00

5 828 011,00

4 551 902,47

78,10

3 984 787,00
419 520,00
415 385,00
117 920,00

4 259 947,00
577 860,00
853 145,00
137 059,00

4 121 023,53
34 449,00
256 519,96
137 059,25

96,74
5,96
30,07
100,00

4 937 612,00

5 757 398,63

4 077 251,50

70,82

2 702 140,00
722 700,00
154 905,00
1 357 867,00

2 922 409,00
1 261 100,00
214 415,00
1 359 474,63

2 435 132,51
104 933,60
198 413,59
1 341 622,53

83,33
8,32
92,54
98,69

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

Rozpočet obce

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2018

4 258 082,78

z toho : bežné príjmy obce

4 121 023,53

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

137 059,25

3 773 904,31

z toho : bežné výdavky obce

2 435 132,51

bežné výdavky RO

1 338 771,80

Bežný rozpočet

484 178,47
34 449,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

34 449,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

104 933,60

z toho : kapitálové výdavky obce

104 933,60

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00

-

70 484,60
413 693,87
15 889,88
397 803,99

Príjmy z finančných operácií – s výnimkou cudzích prostriedkov

201 670,69

Výdavky z finančných operácií – s výnimkou cudzích prostriedkov

156 713,59

Rozdiel finančných operácií

44 957,10
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PRÍJMY SPOLU

4 494 202,47
4 035 551,50
458 650,97
31 889,88
426 761,09

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

7.3 Rozpočet na roky 2019 - 2021
Skutočnosť
k 31.12.2018

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 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

4 551 902,47

6 086 574,00

5 253 289,00

5 412 744,00

4 121 023,53
34 449,00
256 519,96
137 059,25

4 495 796,00
1 121 595,00
360 708,00
108 475,00

4 893 467,00
0,00
211 817,00
148 005,00

5 033 646,00
0,00
231 093,00
148 005,00

Skutočnosť
k 31.12.2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

4 077 251,50

6 086 574,00

5 253 289,00

5 412 744,00

2 435 132,51
104 933,60
198 413,59
1 341 622,53

3 018 034,00
1 427 347,00
118 055,00
1 523 138,00

3 251 516,00
112 000,00
99 817,00
1 789 956,00

3 333 926,00
131 000,00
100 093,00
1 847 725,00

8. Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok

8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2017
10 515 936,56

Skutočnosť
k 31.12.2018
10 597 240,21

9 557 869,22

9 379 911,70

6 474,00

3 090,00

8 805 357,56

8 630 784,04

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
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Dlhodobý finančný majetok

746 037,66

746 037 66

Obežný majetok spolu

947 106,64

1 205 666,35

1 839,22

2 124,63

10 307,23

7 537,07

0,00

863,04

64 738,67

50 968,30

870 221,52

1 144 173,31

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

10 960,70

11 662,16

Skutočnosť
k 31.12.2017
10 632 846,97

Skutočnosť
k 31.12.2018
10 705 684,44

9 575 565,69

9 393 694,01

6 474,00

3 090,00

8 823 054,03

8 644 566,35

746 037,66

746 037,66

1 045 611,42

1 299 495,42

3 946,46

3 769,17

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

863,04

65 459,40

50 968,30

976 205,56

1 243 894,91

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

11 669,86

12 495,01

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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 :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017
10 515 936,56

Skutočnosť
k 31.12.2018
10 597 240,21

7 518 786,85

7 727 137,55

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

7 518 786,85

7 727 137,55

Záväzky

1 057 441,68

955 416,61

Rezervy

15 675,00

21 278,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

11 371,78

12361,37

Dlhodobé záväzky

152 606,64

148 807,86

Krátkodobé záväzky

154 180,08

198 479,76

Bankové úvery a výpomoci

723 608,18

574 489,62

1 939 708,03

1 914 686,05

Skutočnosť
k 31.12.2017
10 632 846,97

Skutočnosť
k 31.12.2018
10 705 684,44

7 530 136,02

7 732 484,34

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

7 530 136,02

7 732 484,34

Záväzky

1 162 293,76

1 057 947,42

Rezervy

15 675,00

21 278,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

11 371,78

12 361,37

Dlhodobé záväzky

155 549,93

152 802,35

Krátkodobé záväzky

256 088,87

297 016,08

Bankové úvery a výpomoci

723 608,18

574 489,62

1 940 417,19

1 915 252,68

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 :

z toho :

Časové rozlíšenie
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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 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

6 739,90

6 807,41

Pohľadávky po lehote splatnosti

120 008,62

114 660,08

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

6 911,52

6 823,41

Pohľadávky po lehote splatnosti

120 557,73

114 660,08

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

306 673,77

338 257,18

Záväzky po lehote splatnosti

112,95

9 030,44

b) za konsolidovaný celok
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

411 525,85

440 787,99

Záväzky po lehote splatnosti

112,95

9 030,44

Analýza významných položiek pohľadávok a záväzkov je podrobne popísaná v tabuľkovej
a textovej časti poznámok k individuálnej účtovnej závierke mesta a konsolidovaných
poznámok.
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9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

2 965 856,28

3 258 678,08

50 – Spotrebované nákupy

321 047,49

334 670,81

51 – Služby

354 280,37

401 202,63

1 420 933,17

1 647 959,23

1 201,92

1 906,07

28 518,77

30 891,55

344 291,85

310 776,18

25 011,66

24 923,14

0,00

0,00

470 548,91

506 348,47

22,14

0,00

3 322 681,84

3 483 252,78

70 856,41

91 508,62

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

2 790 977,85

2 965 213,60

164 784,63

211 769,62

96 893,36

15 675,00

116,75

0,00

0,0

0,00

199 052,84

199 085,94

356 825,56

224 574,70

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

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 /
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Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 356 825,56 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 2018.
b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

3 735 737,96

4 112 848,74

50 – Spotrebované nákupy

469 095,53

501 657,42

51 – Služby

405 409,23

461 613,55

2 427 875,91

2 748 220,83

1 201,92

1 906,07

36 587,65

39 076,85

347 677,19

314 690,34

27 798,39

28 299,68

0,00

0,00

20 070,00

17 384,00

22,14

0,00

4 105 388,35

4 331 679,16

192 971,63

214 496,52

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

2 790 086,52

2 964 177,73

171 090,92

217 181,11

96 893,36

15 675,00

116,75

0,00

0,00

0,00

854 229,17

920 148,80

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

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
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Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

369 650,39

218 830,42

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 2018.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2018 Mesto Ilava prijalo nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

MV SR

DHZ Ilava – zásahový odev a obuv, vybavenie

MV SR

DHZ Iliavka – prevádzkové stroje, prístroje,

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

zásahový odev a obuv,
vybavenie
MK SR

Knižnica – nákup kníh

2 000,00

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

MFK Ilava

Majstrovské zápasy

7 760,00

TJ Sokol Ilava

Účasť na MS WUKF 2018

2 000,00

FS Strážov

Odev na vystúpenia

500,00

Ilavčan

Odev na vystúpenia

774,00

DHZ Iliavka

Materiálno-technické zabezpečenie

200,00

Dubáčik

Hračky pre deti

220,00

DHZ Ilava

Materiálno-technické zabezpečenie

500,00

Tuláci

Turistické akcie

150,00

Fotoklub Považie

Odev pre členov, ceny na súťaž

100,00

Zväz sluchovo

Sociálno-rehabilitačný pobyt

90,00

postihnutých
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Liga proti

Doprava na rekondičný pobyt

90,00

Doprava na rekondičný pobyt

200,00

reumatizmu
Zväz zdravotne
postihnutých
Zväz

Výzdoba ku pamätníkom

50,00

protikomunistického
odboja
Jednota dôchodcov

Občerstvenie na akcie

200,00

10.3 Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
a) obec
- Nákup pozemkov
- Projektové dokumentácie
- Nákup dochádzkového systému
- Nákup paketovacieho lisu
- Rekonštrukcia chodníkov v areáli cintorína Klobušice
- Rekonštrukcia budovy Polície pre potreby ZUŠ
- Nákup technologického vybavenia pre Technické služby
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
obec
-

Nákup elektromobilu
Nákup mobilného ekoskladu
Nákup veľkej tlačiarne/kopírky
Rekonštrukcia zberného dvora – nákup techniky a vozidiel
Vybudovanie garáže pre osobný automobil
Nákup záhradného traktora na Technické služby
Rekonštrukcia WC v Materskej škole Ilava
Rekonštrukcia dopadových plôch detských ihrísk
Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Klobušiciach
Vybudovanie oplotenia areálu MFK
Rekonštrukcia budovy Základnej školy – elektroinštalácia
Vybudovanie detského ihriska Klobušice
Rekonštrukcia osvetlenia prechodov pre chodcov
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Zjednosmernenie sídliska Sihoť a Medňanská
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v Ilave
Nákup motorového vozidla na zber komunálneho odpadu
Rekonštrukcia Materskej školy Klobušice – prístavba
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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 11.11.2019

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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