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Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  
Mesta Nová Baňa za rok 2015 

 
 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 2015. Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu 
Mesta Nová Baňa za rok 2015. 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 a viazanie príjmov, 
- povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 
- povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. 

 
 V roku 2015 bolo spolu 7 zmien rozpočtu. MsZ schválilo päť úprav rozpočtu. 
V súlade s VZN č. 1/2009 o rozpočtových pravidlách mesta Nová Baňa boli realizované dve 
rozpočtové opatrenia po poslednej zmene rozpočtu, jedno rozpočtové opatrenie v rámci 
kompetencií riaditeľa Technických služieb mesta Nová Baňa a jedno rozpočtové opatrenie 
v rámci kompetencií riaditeľky ZŠ Jána Zemana.  
 
 Rozpočet   mesta   na  rok  2015  bol  schválený Uznesením MsZ č. 84/2014 zo dňa 
15. 12. 2014. 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 dotáciách, 
- údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti, 
- hodnotenie plnenia programov mesta. 

 
 Prehľad o poskytnutých dotáciách nie je v samostatnom bode záverečného účtu, ale je 
súčasťou jednotlivých podprogramov rozpočtu, z ktorých boli dotácie z mesta poskytnuté 
(3.4. Požiarna ochrana, 9.2 Šport, 10.3. Kultúrne služby, 12.3. Rodina a deti, 12.4. Sociálna 
pomoc občanom v hmotnej núdzi). 
 
 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. 4 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. 2015. 
 
 
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 26. 04. 2016.   
 
 
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 
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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 
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. 
  
 Dobrovoľnému hasičskému zboru bola poskytnutá dotácia na činnosť v súlade so 
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s VZN 
č. 7/2011 o dotáciách.  Na základe Dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta zo dňa 04. 
11. 2015 dostali dotáciu vo výške 4745,- EUR. Uvedená dotácia mala byť zúčtovaná do 15. 
12. 2015. Zúčtovanie bolo predložené 22. 12. 2015 vo výške 1677,10 EUR. Rozdiel vo výške 
dotácie a použitia dotácie – 3067,90 EUR mal byť vrátený na účet mesta do 31. 12. 2015. 
Uvedená suma bola vrátená na účet mesta až 04. januára 2016, čo je porušením finančnej 
disciplíny § 31 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách -  neodvedenie prostriedkov 
subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu.  
 
 Podľa zákona o rozpočtových pravidlách za porušenie finančnej disciplíny podľa 
odseku 1 písm. c) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 
0,1 % zo sumy neodvedenej v ustanovenej alebo určenej lehote za každý deň prekročenia 
lehoty na odvedenie finančných prostriedkov až do dňa ich odvedenia vrátane. 
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5. Plnenie rozpočtu mesta 
 
Príjmy 
 
Bežný rozpočet (v EUR) 
  
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Plnenie rozpočtu % 
plnenia 

Daňové príjmy 2 390 290,- 2 537 923,- 2 626 233,- 109,87 

Nedaňové 
príjmy 

434 298,- 485 263,- 512 096,- 117,91 

Granty 
a transfery 

644 479,- 698 364,- 710 557,- 110,25 

Príjmy škol. 
zariadení 

 90 848,- 109 317,- 114 244,- 125,75 

Celkom 3  559 915,- 3 830 867,- 3 963 130,-  

 
Daňové príjmy boli rozpočtované v rozpočte na rok 2015 v celkovej výške 2 390 290,- 

EUR. Úpravami boli rozpočtované daňové príjmy zmenené na 2 537 923,- EUR. Dosiahnuté 
boli  vo výške 2 626 233,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 235 943,- EUR.  
 
 Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 434,298- EUR, úpravami rozpočtu 
upravené na sumu 485 263,- EUR. Dosiahnuté nedaňové príjmy boli 512 096,- EUR. Oproti 
pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 77 798,- EUR.  
  
 Granty a transfery boli rozpočtované v celkovej výške 644 479,- EUR, v upravenom 
rozpočte boli 698 364,- EUR. Dosiahnuté boli vo výške 710 557 ,- EUR. Oproti pôvodnému 
rozpočtu boli vyššie o 66 078,- EUR.  
 
 Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou boli rozpočtované v celkovej 
výške 90 848,- EUR. Po úpravách rozpočtu to bolo 109 317,- EUR. Dosiahnuté príjmy boli 
vo výške 114 244,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 23 396,- EUR. 
 
 
 Kapitálový rozpočet (v EUR) 
 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Plnenie rozpočtu % 
plnenia 

Kapitálové 
príjmy 

40 538,- 40 538,- 107 183,- 264,40 

Granty a 
transfery 

243 631,- 243 631,- 241 731,- 99,22 

Celkom 284 169,- 284 169,- 348 914,-  

 
 
  Príjmy kapitálového rozpočtu boli rozpočtované vo výške 40 538,- EUR. Úpravami 
rozpočtu neboli zmenené. Skutočnosť bola 107 183,- EUR.  
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 Finančné operácie (v EUR) 
 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Plnenie rozpočtu % 
plnenia 

Celkom 91 926,- 1 051 209,- 943 158,- 1025,99 

 
 
 Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 91 926,- EUR. Úpravami 
rozpočtu boli zmenené na sumu 1 051 209,- EUR. Skutočnosť bola 943 158,- EUR. Vysoké 
percento plnenia vzniklo z dôvodu prijatia krátkodobého bankového úveru na verejné 
osvetlenie v decembri 2015. Ide o percentuálne vyjadrenie porovnania schváleného rozpočtu 
s reálnym plnením rozpočtu. 
 
Výdavky 
 
 Bežný rozpočet 
 Výdavky bežného  rozpočtu boli rozpočtované v celkovej výške 3 373 516,- EUR, po 
úpravách rozpočtu vo výške 3 604 381,- EUR. Skutočné výdavky boli 3 511 036,- EUR, čo 
predstavuje plnenie vo výške 104,08 %. 
  
 Výdavky na nakladanie s odpadmi boli z rozpočtu mesta v celkovej výške 276 111,- 
EUR. Technické služby mesta Nová Baňa použili na nakladanie s odpadmi sumu nižšiu 
o 6 297,- EUR. Príjmy z odpadového hospodárstva sú v celkovej sume 175 560,- EUR 
(poplatok za komunálne odpady 170 093,- EUR, zberné suroviny 2 141,- EUR, prekládka 
odpadu 3 326,- EUR). Mesto  v  roku  2015  doplatilo  z   prostriedkov   mesta   na   
odpadové   hospodárstvo  94 254,- 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.  
 
 Pre porovnanie – v roku 2014 mesto doplácalo na nakladanie s komunálnym odpadom 
sumu 48 356,- EUR.  Oproti roku 2014 sa zvýšili výdavky na komunálny odpad o 45 898,- 
EUR, pričom príjmy sa znížili  v porovnaní s rokom 2014 o 11 469,- EUR a výdavky sa 
zvýšili o 34 429,- EUR oproti roku 2014. 
 
 
 Kapitálový rozpočet 
 Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 385 431,- EUR, po úpravách 
rozpočtu vo výške 1 384 801,- EUR.  Skutočné  výdavky  boli  1 279 933,- EUR.  Výdavky 
oproti pôvodnému rozpočtu sú  vyššie  o 894 502,- EUR, čo je plnenie na 332,01%. Tak 
vysoký rozdiel vznikol z dôvodu modernizácie verejného osvetlenia. 
 
 
 Finančné operácie 
 Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 177 063,- EUR. Po 
úpravách rozpočtu boli v rovnakej výške. Skutočné výdavky boli vo výške 175 244,- EUR. Sú 
nižšie o 1819,- EUR, čo je plnenie na 98,97%. Výdavkové finančné operácie sú splátky istiny 
a úrokov z úverov. Sú zapojené priamo cez podprogramy.  
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 Výsledok hospodárenia 
 
 Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Nová Baňa za rok 2015 je prebytok 
bežného rozpočtu vo výške 452 094,- EUR, schodok kapitálového rozpočtu je 931 019,- EUR. 
Spolu schodok je vo výške 478 925,- EUR.  
 
 Príjmy  z  finančných  operácií  boli  vo  výške 943 158,- EUR, splátky úverov boli 
175 244,- EUR. Vznikol prebytok finančných operácií vo výške 767 914,- EUR. Výsledkom 
celkového hospodárenia je prebytok 288 989,- 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 sa zaradia do rozpočtu obce ako 
príjmová finančná operácia. Týka sa to účelovo určených prosriedkov pre ZŠ Jána Zemana 
(12 085,41 EUR) a naviac minutých prostriedkov v Centre voľného času (4,59 EUR).   
 
 Po úprave prebytku rozpočtu sa navrhuje previesť do rezervného fondu suma 
186 744,23 EUR a do fondu rozvoja bývania suma 90 155,12 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 2015.  
  

Hodnotenie jednotlivých programov je spracované ako vyhodnotenie plnenia cieľov,  
merateľných ukazovateľov,  v tabuľkovej forme plnenia rozpočtu výdavkov aj s príslušným 
komentárom. Programy sú členené na jednotlivé podprogramy.  Pri hodnotení programov 
porovnávam pôvodný rozpočet so skutočnými výdavkami vzniknutými k 31. 12. 2015.  
 
 
Program 1: Výdavky verejnej správy 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2015 
Bežné výdavky        493 057,- EUR       454 913,- EUR 
Kapitálové výdavky             8 065,- EUR                    26 799,- EUR 
Finančné operácie         177 063,- EUR       175 244,- EUR   
Spolu         678 185,- EUR       656 956,- 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. 
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Program 2: Poskytovanie služieb zákazníkom 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2015 
Bežné výdavky           15 576,- EUR        16 693,- EUR 
Kapitálové výdavky                 0,- EUR                 0,- EUR 
Spolu             15 576,- EUR         16 693,- 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 31.12.2015 
Bežné výdavky           106 265,- EUR          109 610,- EUR 
Kapitálové výdavky                     0,- EUR                               0,- EUR 
Spolu                     106 265,- EUR         109 610,- 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 31.12.2015 
Bežné výdavky                      9 582,- EUR           10 537,- EUR 
Kapitálové výdavky                  0,- EUR                    0,- EUR 
Spolu                        9 582,- EUR             10 537,- EUR 
 
Prostriedky boli použité na aktivity a propagáciu mesta.  
 
 
Program 5: Cestná doprava 
      
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2015 
Bežné výdavky         231 301,- EUR        273 047,- EUR 
Kapitálové výdavky           6 990,- EUR          30 706,- EUR 
Spolu           238 291,- EUR        303 753,- 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 – údržba MK – operný múrik pri polícii, zimná 
údržba MK – výkyvná radlica a rozmetač, stojan na naftu,... 
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Program 6: Zlepšenie odpadového hospodárstva 
  
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2015 
Bežné výdavky         239 171,- EUR         257 296,- EUR 
Kapitálové výdavky             9 459,- EUR          18 815,- EUR 
Spolu           248 630,- EUR        276 111,- 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.  Kapitálový výdavok bol na vybudovanie zberného dvora 
pre separovaný odpad. 
 
 
Program 7: Správa prenajímaného majetku 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2015 
Bežné výdavky            65 924,- EUR                     58 293,- EUR 
Kapitálové výdavky                    32 700,- EUR          38 257,- EUR 
Spolu              98 624 ,- EUR           96 550,- EUR 
 
Zámerom programu bolo udržať majetok, budovy v dobrom stave. Najväčším kapitálovým 
výdavkom v tomto programe bola výstavba garáže v objekte M. R. Štefánika slúžiaca na 
skladovanie techniky Zboru dobrovoľných hasičov.  
 
 
Program 8: Prostredie pre život 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2015 
Bežné výdavky         273 589,- EUR         295 449,- EUR 
Kapitálové výdavky               95 892,- EUR                   925 760,- EUR 
Spolu           369 481,- EUR      1 221 209,- EUR 
 
Najväčšiu časť bežných výdavkov tvorí podprogram Spoločná správa - TS, Verejná zeleň 
a Verejné osvetlenie - TS. Najväčším kapitálovým výdavkom bol podprogram Verejné 
osvetlenie, kde išlo o modernizáciu verejného osvetlenia. Ďalším veľkým kapitálovým 
výdavkom bol podprogram WC a sprchy Tajch a podprogram Vyhliadková veža Háj.  
  
 
Program 9: Šport 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2015 
Bežné výdavky            63 010,- EUR           66 768,- EUR 
Kapitálové výdavky                  0,- EUR                              0,- EUR 
Spolu              63 010,- EUR            66 768,- 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.  
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Program 10: Kultúra 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2015 
Bežné výdavky         195 669,- EUR         194 901,- EUR 
Kapitálové výdavky        229 902,- EUR        237 173,- EUR 
Spolu           425 571,- EUR         432 074,- 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. Ďalšie väčšie bežné výdavky boli v podprogramoch Mestská knižnica 
a Pamiatková starostlivosť – Obnova súsošia sv. Trojice. Kapitálové výdavky v roku 2015 
vznikli v podprogramoch – Zateplenie budovy Podnikateľského centra a Rekonštrukcia 
historickej budovy Zvonica.  
 
 
Program 11: Vzdelávanie 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2015 
Bežné výdavky    1 590 101,- EUR     1 686 229,- EUR 
Kapitálové výdavky                2 423,- EUR            2 423,- EUR 
Spolu      1 592 524,- EUR     1 688 652,- EUR 
 
V tomto programe sú zahrnuté podprogramy týkajúce sa Materskej školy Nábrežná a jej 
elokovaných pracovísk, Základnej školy J. Zemana, Centra voľného času, Základnej 
umeleckej školy, školských jedální, školských klubov a Cirkevných školských zariadení. 
Jediným kapitálovým výdavkom v roku 2015 bolo zakúpenie elektrickej trojrúrovej pece 
v Materskej škole Nábrežná. 
 
 
Program 12: Sociálna pomoc a sociálne služby 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2015 
Bežné výdavky            90 271,- EUR           87 300,- EUR 
Kapitálové výdavky        0,- EUR        0,- EUR 
Spolu              90 271,- EUR          87 300,- EUR 
 
Cieľom je starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov, zmierňovať dopady 
hmotnej núdze.  
 
 
7. Bilancia aktív a pasív 
 
 Celková hodnota majetku Mesta Nová Baňa v roku 2015 bola 19 886 820,- EUR. 
V roku 2014 bola 19 553 732,- EUR. Najvyšší podiel na jeho hodnote má dlhodobý hmotný 
majetok v objeme  14 351 557,- EUR. V roku 2014 hodnota dlhodobého hmotného majetku 
bola 14 421 328,- EUR. 
 
 Pohľadávky tvoria v roku 2015 objem 91 002,- EUR. V roku 2014 boli pohľadávky 
v objeme 83 601,- EUR. 
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 Celkové záväzky predstavujú objem 2 809 267,- EUR. V roku 2014 boli záväzky 
v objeme 2 330 113,- EUR.  
 
 Zostatková hodnota na strane aktív je 19 886 820,- EUR, zostatková hodnota na strane 
pasív je 19 886 820,- EUR. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015 je na svojich 
zostatkových hodnotách a finančných objemoch 19 886 820,- 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   2015 vo  výške  
19 290,- EUR a výnosy boli vo výške 17 670,- EUR. Výsledkom hospodárenia je strata vo 
výške 1 620,- EUR.   
 
 
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu 
 
 Mesto Nová Baňa malo v priebehu roka štyri úverové vzťahy. 
 
 Zo ŠFRB na bytový dom Hrádza A4 so zostatkom  na zaplatenie istiny 350 755,62 
EUR. Druhý úver je tiež zo ŠFRB na bytový dom Hrádza A3 so zostatkom na zaplatenie 
istiny 1 215 709,52 EUR.  
 
 Tretí úver – je bankový úver na financovanie projektov energetickej efektívnosti cez 
EBRD linku z grantových prostriedkov Európskej únie. Zostatok istiny k 31. 12. 2015 je vo 
výške 300 097,16 EUR. 
 
 Štvrtý úver – je bankový úver na financovanie oprávnených nákladov projektu 
„Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa“ prijatý v decembri 2015. Úver bude 
splatený jednou splátkou po pripísaní sumy z NFP. Zostatok istiny k 31. 12. 2015 je v plnej 
výške úveru 654 686,84 EUR. 
 
 Mesto neprevzalo žiadnu záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej alebo 
právnickej osoby. 
 
 
10. Záver 
 
 Návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2015 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 2015 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 
26. 04. 2016, spôsobom obvyklým, čo je 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom 
zastupiteľstve.  
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 Ročná  účtovná  závierka  za rok 2015 a hospodárenie Mesta Nová Baňa za rok 2015 
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 22. 04. 2016.  
 
 
 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 2015 výrokom: 
 
 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.  
 
 
 
 
 
Pre MsZ v Novej Bani 25. 04. 2016   
 
  
 
 
 
 
 
 
         Ing. Mgr. Eliška Vallová 
               hlavná kontrolórka 


