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Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  
Mesta Nová Baňa za rok 2014 

 
 Záverečným účtom mesta rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich 
rozpočtové hospodárenie mesta za príslušný kalendárny rok.  
  
 V zmysle § 18f ods. 1  písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Nová Baňa za 
rok 2014. Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu 
Mesta Nová Baňa za rok 2014. Účelom a cieľom tohto stanoviska je predovšetkým snaha 
o odborné posúdenie všetkých tých aspektov a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí 
tento dokument zo zákona disponovať.  
 
 Na rokovanie mestského zastupiteľstva je predložený návrh záverečného účtu mesta, 
ktorý obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov. Rozpočtové príjmy a rozpočtové 
výdavky sleduje podľa kódov zdroja, rozpočtovej klasifikácie a rozpočtové výdavky podľa 
funkčnej klasifikácie, a to v členení na bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, 
kapitálové výdavky a príjmové a výdavkové finančné operácie.  
 
 Mesto v priebehu roka sledovalo vývoj príjmov a výdavkov. Plnenie rozpočtu mesta 
bolo pravidelne hodnotené. Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách môže 
príslušný orgán obce vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými 
opatreniami. Rozpočtové opatrenia sú: 

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, 

- povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, 
- viazanie rozpočtových výdavkov. 

 
 V roku 2014 bolo spolu 13 zmien rozpočtu. MsZ schválilo tri úpravy rozpočtu. 
V súlade s VZN č. 1/2009 o rozpočtových pravidlách mesta Nová Baňa boli primátorom 
realizované dve rozpočtové opatrenia, dve rozpočtové opatrenia boli v rámci kompetencií 
riaditeľa Technických služieb mesta Nová Baňa, štyri rozpočtové opatrenie bolo realizované 
v rámci kompetencií riaditeľky ZŠ Jána Zemana, jedno rozpočtové opatrenie bolo realizované 
v rámci kompetencií riaditeľky ZUŠ Nová Baňa a jedno rozpočtové opatrenie bolo 
realizované v rámci kompetencií riaditeľky Materská škola Nábrežná Nová Baňa.   
 
 Rozpočet   mesta   na  rok  2013  bol  schválený Uznesením MsZ č. 57/2013 zo dňa 
11. 12. 2013. Bežný rozpočet bol schválený prebytkový, kapitálový rozpočet bol schodkový, 
schodok bol vyrovnaný finančnými operáciami.  
 
1.  Súlad predloženého záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi 
 predpismi 
 
 Možno konštatovať, že návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa je v súlade 
s požadovanými právnymi predpismi, ktoré jeho zostavenie odborne a právne definujú 
a podmieňujú.  
 
 Mesto postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom 
hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu obce. 
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 Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 
ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade 
s rozpočtovou klasifikáciou, 

- bilanciu aktív a pasív, 
- prehľad o stave a vývoji dlhu, 
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Nová Baňa, 
- prehľad o poskytnutých zárukách, 
- údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti, 
- hodnotenie plnenia programov mesta. 

 
 Záverečný účet zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
2. Overenie účtovnej závierky mesta a jeho rozpočtového hospodárenia audítorom 
 
 Mesto je povinné dať si účtovnú závierku overiť audítorovi. Táto povinnosť mu 
vyplýva z ustanovenia § 9 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 19 ods. 1 
písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy audítor overuje tiež hospodárenie mesta, ako 
aj hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie 
pravidiel používania návratných zdrojov financovania.  
 
 Účtovná závierka Mesta Nová Baňa v zmysle správy nezávislého audítora poskytuje 
pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta Nová Baňa k 31. 12. 2014. 
 
3. Zverejnenie návrhu záverečného účtu mesta zákonným spôsobom 
 
 Záverečný účet bol verejnosti sprístupnený spôsobom obvyklým – na úradnej tabuli 
a webovej stránke mesta (www.novabana.sk), v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 
dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy na verejnú diskusiu. Záverečný účet bol zverejnený od 07. 04. 2015.   
 
4. Hospodárenie a finančné vzťahy mesta vo vzťahu k ostatným subjektom 
 
 Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov je stanovená mestu povinnosť finančne usporiadať 
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov  k zriadeným alebo založeným právnickým 
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli 
prostriedky svojho rozpočtu. Rovnako musia usporiadať aj vzťahy k štátnemu rozpočtu, 
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. 
  
 Možno konštatovať, že všetky tieto vzťahy, z ktorých podmienok vyplynula povinnosť 
usporiadať ich do dátumu vytvorenia návrhu záverečného účtu boli riadne usporiadané 
a zúčtované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
 
 V súlade s § 16 od. 2 cit. zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie, vrátane 
finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej boli 
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usporiadané finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu 
vyššieho územného celku.  
 
 Príspevková organizácia Technické služby mesta Nová Baňa porušila § 31 ods. 1 
písm.  b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy).  
 
 § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách hovorí o porušení finančnej 
disciplíny v tom prípade, ak bolo poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad 
rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.  
 
   Príspevková organizácia Technické služby mesta Nová Baňa použila časť verejných 
prostriedkov – bežného transferu – na krytie bežných výdavkov bez predchádzajúcej zmeny 
rozpočtu, čím porušila finančnú disciplínu. 
 
 Súčasne Technické služby mesta Nová Baňa dosiahnuté vyššie vlastné príjmy  
rovnako použili bez predošlej zmeny rozpočtu, čím porušili finančnú disciplínu. 
 
 Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy § 31 ods. 4 za porušenie 
finančnej disciplíny podľa ods. 1 písm. b) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej 
disciplíny a penále vo výške 0,1% zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za 
každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu. 
  
5. Plnenie rozpočtu mesta 
 
Príjmy 
 
Bežný rozpočet (v EUR) 
  
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet Plnenie rozpočtu 

% 
plnenia 

Daňové príjmy 2 266 788,- 2 348 465,- 2 400 145,- 105,88 

Nedaňové 
príjmy 

445 104,- 463 345,- 488 183,- 109,68 

Granty 
a transfery 

580 685,- 690 489,- 696 321,- 119,91 

Príjmy škol. 
zariadení 

90 006,- 111 450,- 112 157,- 124,61 

Celkom 3 382 583,- 3 613 749,- 3 696 806,- 109,29 

 
Daňové príjmy boli rozpočtované v rozpočte na rok 2014 v celkovej výške 2 266 788,- 

EUR. Úpravami boli rozpočtované daňové príjmy zmenené na 2 348 465,- EUR. Dosiahnuté 
boli  vo výške 2 400 145,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 133 357,- EUR.  
 
 Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 445 104,- EUR, úpravami rozpočtu 
upravené na sumu 463 345,- EUR. Dosiahnuté nedaňové príjmy boli 488 183,- EUR. Oproti 
pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 43 079,- EUR.  
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 Granty a transfery boli rozpočtované v celkovej výške 580 685,- EUR, v upravenom 
rozpočte boli 690 489,- EUR. Dosiahnuté boli vo výške 696 321 ,- EUR. Oproti pôvodnému 
rozpočtu boli vyššie o 115 636,- EUR.  
 
 Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou boli rozpočtované v celkovej 
výške 90 006,- EUR. Po úpravách rozpočtu to bolo 111 450,- EUR. Dosiahnuté príjmy boli 
vo výške 112 157,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 22 151,- EUR. 
 
 
 Kapitálový rozpočet (v EUR) 
 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet Plnenie rozpočtu 

% 
plnenia 

Kapitálové 
príjmy 

133 177,- 133 177,- 36 261,- 27,23 

Granty a 
transfery 

2 925,- 2 925,- 2 925,- 100,00 

Celkom 136 102,- 136 102,- 39 186,- 28,79 

 
 
  Príjmy kapitálového rozpočtu boli rozpočtované vo výške 136 102,- EUR. Úpravami 
rozpočtu neboli zmenené. Skutočnosť bola 39 186,- EUR.  
 
 
 Finančné operácie (v EUR) 
 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet Plnenie rozpočtu 

% 
plnenia 

Celkom 584 000,- 932 685,- 708 510,- 121,32 

 
 
 Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 584 000,- EUR. Úpravami 
rozpočtu boli zmenené na sumu 932 685,- EUR. Skutočnosť bola 708 510,- EUR. 
 
 
Výdavky 
 
 Bežný rozpočet 
 Výdavky bežného  rozpočtu boli rozpočtované v celkovej výške 3 379 873,- EUR, po 
úpravách rozpočtu vo výške 3 587 437,- EUR. Skutočné výdavky boli 3 415 870,- EUR, čo 
predstavuje plnenie vo výške  101,07 %. 
 
 Výdavky na nakladanie s odpadmi boli z rozpočtu mesta v celkovej výške 221 590,- 
EUR. Okrem poskytnutých prostriedkov z mesta na tento účel, Technické služby použili na 
nakladanie s odpadmi navyše sumu 13 795,- EUR - krátenie výdavkov v inej činnosti. Príjmy 
z odpadového hospodárstva sú v celkovej sume 187 029,- EUR (poplatok za komunálne 
odpady 174 807,- EUR, zberné suroviny 9 291,- EUR, prekládka odpadu 2 931,- EUR). 
Mesto  v  roku  2014  doplatilo  z   prostriedkov   mesta   na   odpadové   hospodárstvo  
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48 356,- EUR, čím je porušený § 39 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov, podľa ktorého náklady na činnosti nakladania s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku.  
 
 
 Kapitálový rozpočet 
 Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 602 700,- EUR, po úpravách 
rozpočtu vo výške 974 987,- EUR.  Skutočné  výdavky  boli  736 215,- EUR.  Sú  vyššie  
o 133 515,- EUR, čo je plnenie na 122,15%.  
 
 
 Finančné operácie 
 Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 120 112,- EUR. Po 
úpravách rozpočtu boli v rovnakej výške. Skutočné výdavky sú nižšie o 982,- EUR, čo je 
plnenie na 99,18%. Výdavkové finančné operácie sú splátky istiny a úrokov z úverov. Sú 
zapojené priamo cez podprogramy.  
 
 Výsledok hospodárenia 
 
 Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Nová Baňa za rok 2014 je prebytok 
bežného rozpočtu vo výške 280 936,- EUR, schodok kapitálového rozpočtu je 697 029,- EUR. 
Spolu schodok je vo výške 416 093,- EUR.  
 
 Príjmy  z  finančných  operácií  boli  vo  výške 708 510,- EUR, splátky úverov boli 
119 130,- EUR. Vznikol prebytok finančných operácií vo výške 589 380,- EUR. Výsledkom 
celkového hospodárenia je prebytok 173 287,- EUR.   
 
 V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 6,7 sa nevyčerpané, účelovo určené prostriedky 
poskytnuté v predchádzajúcom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na 
základe osobitného predpisu, na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku 
rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú. Tieto nevyčerpané prostriedky sa prevedú na 
osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradia do rozpočtu obce ako 
príjmovú finančnú operáciu. Týka sa to účelovo určených pre ZŠ Jána Zemana (10 405,33 
EUR).   
 
 Po úprave prebytku rozpočtu sa navrhuje previesť do rezervného fondu suma 
159 452,96 EUR a do fondu rozvoja bývania suma 3 429,02 EUR. 
 
 
6. Hodnotenie plnenia programov mesta 
 
 Výdavková časť záverečného účtu je hodnotená podľa jednotlivých programov. 
Hodnotenie plnenia programov mesta sa prvýkrát uskutočnilo za rok 2009. Programové 
plnenie posudzovalo plnenie cieľov a programov, ktoré boli zadefinované v programovom 
rozpočte na rok 2014.  
  

Hodnotenie jednotlivých programov je spracované ako vyhodnotenie plnenia cieľov,  
merateľných ukazovateľov,  v tabuľkovej forme plnenia rozpočtu výdavkov aj s príslušným 
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komentárom. Programy sú členené na jednotlivé podprogramy.  Pri hodnotení programov 
porovnávam pôvodný rozpočet so skutočnými výdavkami vzniknutými k 31. 12. 2014.  
 
 
Program 1: Výdavky verejnej správy 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky        524 587,- EUR       460 827,- EUR 
Kapitálové výdavky         149 350,- EUR                  151 127,- EUR 
Finančné operácie         120 112,- EUR       119 130,- EUR   
Spolu         794 049,- EUR       731 084,- EUR 
 
Najväčšia časť výdavkov je zahrnutá v podprograme Správa mesta. V tomto podprograme 
bolo ale zároveň plnenie rozpočtu nižšie ako pôvodný rozpočet. Cieľom programu bolo 
zabezpečiť efektívny chod mestského úradu. 
 
 
Program 2: Poskytovanie služieb zákazníkom 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky           16 555,- EUR        18 047,- EUR 
Kapitálové výdavky          2 710,- EUR          8 107,- EUR 
Spolu             19 265,- EUR         26 154,- EUR  
  
Najväčšia časť výdavkov je zahrnutá v podprograme Matrika. Časť výdavkov je preplácaná 
formou transferu (prenesená kompetencia štátu) a časť z rozpočtu mesta (originálna 
kompetencia mesta). 
 
 
Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky           100 378,- EUR           97 491,- EUR 
Kapitálové výdavky                     0,- EUR                              0,- EUR 
Spolu                     100 378,- EUR          97 491,- EUR 
 
Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Represia. Zámerom bolo pôsobiť na vedomie 
občanov s cieľom formovať ich právne vedomie.  
 
 
Program 4: Propagácia a prezentácia mesta 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky                      6 916,- EUR            9 450,- EUR 
Kapitálové výdavky                  0,- EUR                   0,- EUR 
Spolu                        6 916,- EUR              9 450,- EUR 
 
Prostriedky boli použité na aktivity a propagáciu mesta.  
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Program 5: Cestná doprava 
      
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky         336 689,- EUR        298 923,- EUR 
Kapitálové výdavky           7 160,- EUR        158 994,- EUR 
Spolu           343 849,- EUR        457 917,- EUR 
 
Cieľom tohto programu bolo skvalitniť infraštruktúru mestských komunikácií. Najväčšiu časť 
výdavkov tvorí podprogram Cestná doprava – TS. Cieľom podprogramu bola kvalitná údržba 
miestnych komunikácií. Kapitálové výdavky – spevnená plocha ul. Cintorínska, chodníky 
a odstavné plochy – na ul. Cintorínska, Nábrežná, Školská, cyklochodník Tajch. 
 
 
Program 6: Zlepšenie odpadového hospodárstva 
  
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky         191 113,- EUR         219 231,- EUR 
Kapitálové výdavky           11 040,- EUR            2 359,- EUR 
Spolu           202 153,- EUR        221 590,- EUR 
 
Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Nakladanie s odpadmi – TS a Nakladanie 
s odpadmi – odvoz KO na SITU. Zámerom podprogramov bola pozberová likvidácia 
komunálneho odpadu (odvoz KO na prekládku SITA v Novej Bani) a zabezpečenie 
nákladovo efektívneho zvozu KO.   
 
 
Program 7: Správa prenajímaného majetku 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky            85 856,- EUR                   105 766,- EUR 
Kapitálové výdavky       0,- EUR          37 235,- EUR 
Spolu              85 856,- EUR          143 001,- EUR 
 
Zámerom programu bolo udržať majetok, budovy v dobrom stave.  
 
 
Program 8: Prostredie pre život 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky         251 853,- EUR         263 459,- EUR 
Kapitálové výdavky                 4 990,- EUR                     17 423,- EUR 
Spolu           256 843,- EUR         280 882,- EUR 
 
Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Spoločná správa - TS, Verejná zeleň a Verejné 
osvetlenie - TS. Najväčším kapitálovým výdavkom bol podprogram Verejná zeleň – TS 
(zakúpenie kosačky) a Rozhľadňa Háj (projektová dokumentácia a prípravné práce).  
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Program 9: Šport 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky            61 091,- EUR           61 021,- EUR 
Kapitálové výdavky                  0,- EUR                       8 897,- EUR 
Spolu              61 091,- EUR            69 918,- EUR 
 
Najväčšiu časť výdavkov tvoria športové aktivity mesta, kde sú zahrnuté výdavky na rôzne 
športové akcie a dotácie mesta športovým klubom. Ďalším väčším výdavkom bol podprogram 
Správa štadióna. V priebehu roka vznikol kapitálový výdavok- Športovisko pod Sekvojou – 
mantinely.  
 
 
Program 10: Kultúra 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky         165 024,- EUR         164 074,- EUR 
Kapitálové výdavky            3 900,- EUR            4 900,- EUR 
Spolu           168 924,- EUR         168 974,- EUR 
 
Najväčšou výdavkovou položkou je podprogram Kultúrne služby, ktorých cieľom bola 
podpora rozvoja miestnej a tradičnej kultúry. Z týchto prostriedkov boli financované rôzne 
spoločenské aktivity. V programe Kultúra sú zahrnuté aj podprogramy Mestská knižnica, 
Novobanský jarmok. Kapitálové výdavky v roku 2014 vznikli v podprogramoch – 
Modernizácia knižnično-informačných služieb a Kultúrne centrum.  
 
 
Program 11: Vzdelávanie 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky    1 551 096,- EUR     1 633 110,- EUR 
Kapitálové výdavky            421 600,- EUR        345 030,- EUR 
Spolu      1 972 696,- EUR     1 978 140,- EUR 
 
V tomto programe sú zahrnuté podprogramy týkajúce sa materských škôl, Základnej školy J. 
Zemana, Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, školských jedální, školských 
klubov a mládežnícky parlament. Najvyšším kapitálovým výdavkom bola Rekonštrukcia 
objektu MŠ Nábrežná. 
 
 
Program 12: Sociálna pomoc a sociálne služby 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky            88 715,- EUR           84 471,- EUR 
Kapitálové výdavky        0,- EUR        0,- EUR 
Spolu              88 715,- EUR          84 471,- EUR 
 
Cieľom je starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov, zmierňovať dopady 
hmotnej núdze.  
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Program 13: Rozvoj mesta 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky                        0,- EUR                    0,- EUR 
Kapitálové výdavky             1 950,- EUR             2 143,- EUR 
Spolu               1 950,- EUR             2 143,- EUR 
 
Cieľom tohto programu je najmä príprava projektovej dokumentácie a realizácie projektov. 
V tomto programe sa nachádza len jediný podprogram – Projektová dokumentácia – ÚPD – 
na prípravu nového územného plánu. Výdavky boli určené na ukončenie činnosti odborne 
spôsobilej osoby a schválenie územného plánu mesta Nová Baňa. 
 
7. Bilancia aktív a pasív 
 
 Celková hodnota majetku Mesta Nová Baňa v roku 2014 bola 19 553 732,- EUR. 
V roku 2013 bola 19 671 318,- EUR. Najvyšší podiel na jeho hodnote má dlhodobý hmotný 
majetok v objeme 14 421 328,- EUR. V roku 2013 hodnota dlhodobého hmotného majetku 
bola 14 481 935,- EUR. 
 
 Pohľadávky tvoria v roku 2014 objem 83 601,- EUR. V roku 2013 boli pohľadávky 
v objeme 122 584,- EUR. 
 
 Celkové záväzky predstavujú objem 2 330 113,- EUR. V roku 2013 boli záväzky 
v objeme 1 995 265,- EUR.  
 
 Zostatková hodnota na strane aktív je 19 553 732,- EUR, zostatková hodnota na strane 
pasív je 19 553 732,- EUR. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014 je na svojich 
zostatkových hodnotách a finančných objemoch 19 553 732,- EUR vyrovnaná. 
 
8. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti – Informačné centrum 
 
 Informačné  centrum  vykonáva  podnikateľskú  činnosť  v  zmysle  vydaných 
živnostenských   oprávnení.   Celkové   skutočné   náklady   boli   v   roku   2014 vo  výške  
21 269,- EUR a výnosy boli vo výške 19 155,- EUR. Výsledkom hospodárenia je strata vo 
výške 2 114,- EUR.   
 
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu 
 
 Mesto Nová Baňa malo v priebehu roka tri úverové vzťahy. 
 
 Zo ŠFRB na bytový dom Hrádza A4 so zostatkom  na zaplatenie istiny 364 057,31 
EUR. Druhý úver je tiež zo ŠFRB na bytový dom Hrádza A3 so zostatkom na zaplatenie 
istiny 1 267 652,19 EUR.  
 
 Tretí úver – je bankový úver na financovanie projektov energetickej efektívnosti cez 
EBRD linku z grantových prostriedkov Európskej únie. Zostatok istiny k 31. 12. 2014 je vo 
výške 410 097,20 EUR. 
 
 Mesto neprevzalo žiadnu záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej alebo 
právnickej osoby. 
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10. Záver 
 
 Návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2014 je spracovaný v súlade 
s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.  
 
 Návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2014 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s ustanovením § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený na verejnú diskusiu dňa 
07. 04. 2015, spôsobom obvyklým, čo je 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom 
zastupiteľstve.  
 
 Ročná  účtovná  závierka  za rok 2014 a hospodárenie Mesta Nová Baňa za rok 2014 
v  súlade s § 9 ods. 4  zákona  č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s ustanovením 
§ 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli 
overené nezávislým audítorom Ing. Margitou Markovou dňa 02. 04. 2015.  
 
 V súlade s ustanovením § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odporúčam 
Mestskému zastupiteľstvu v Novej Bani uzatvoriť návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa 
za rok 2014 výrokom: 
 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.  
 
 
Pre MsZ v Novej Bani 09. 04. 2015   
 
  
 
 
 
         Ing. Mgr. Eliška Vallová 
               hlavná kontrolórka 


