
Stanovisko hlavného kontrolóra  
k záverečnému účtu mesta Nová Baňa za rok 2020 

 
V zmysle § 18f odst.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Nová Baňa za 
rok 2020 pred jeho schválením.  
 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu je zamerané najmä na posúdenie 
súladu obsahu spracovaného návrhu záverečného účtu s príslušným právnym predpisom a na 
posúdenie súladu hospodárenia mesta s príslušnými právnymi normami.  
 
Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020 som vypracovala na základe spracovaného 
materiálu „Návrh záverečného účtu mesta Nová Baňa za rok 2020“ a ostatných dostupných 
materiálov.  
 

A. Východiská spracovania odborného stanoviska  
k návrhu záverečného účtu 

 
Návrh záverečného účtu mesta Nová Baňa za rok 2020 je predložený na prerokovanie do 
mestského zastupiteľstva v zákonne stanovenej lehote.  

 
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 
Návrh záverečného účtu mesta Nová Baňa za rok 2020 je spracovaný v súlade so zákonom 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy“).  

 
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta  

 
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a internetovej stránke 
mesta dňa 10. 05. 2021 čo je v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho 
schválením v súlade s § 9 odst.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a v 
súlade s § 16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

 
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta  

 
V zmysle § 16 odst.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto 
povinné si dať overiť účtovnú závierku a dodržiavanie ostatných povinností hospodárenia. 
Táto povinnosť do doby tvorby stanoviska nebola splnená.  

 
4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu  

 
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods.5 zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to: 
  

a) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou 
klasifikáciou 

b) Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 



c) Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 
d) Bilanciu aktív a pasív k 31.12. 2020 
e) Prehľad o stave a vývoji dlhu 31.12. 2020 
f) Hospodárenie príspevkových organizácií 
g) Údaje o podnikateľskej činnosti mesta 
h) Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 odst.4 zákona č. 583/2004 Z.z v 

členení podľa jednotlivých príjemcov  
i) Finančné usporiadanie vzťahov 
j) Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 

 
Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením 
MF SR č. MF/010175/2004-42 vrátane dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná 
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, 
sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.  
 

B. Zostavenie návrhu rozpočtu 
 

Mesto pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 odst.1 zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o 
rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 odst.2 
mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným 
alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým 
osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadalo finančné vzťahy k 
štátnemu rozpočtu. 

 
1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou 
 
Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Novej 
Bani uznesením  č.130/2020 - MZ dňa 29.12.2020 ako vyrovnaný pričom príjmová časť bola 
schválená v objeme 5 794 114 € a výdavky v objeme 5 794 114 €. V zmysle zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2020 zostavený v 
členený na:  
 
a) bežný rozpočet  
b) kapitálový rozpočet  
c) finančné operácie  
 
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2020 zmenený niekoľkými 
rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami Mesta Nová Baňa:  

a) rozpočtovými opatreniami v kompetencii primátora mesta 8x 
b) zmenami v kompetencii MsZ 5x 

 
Rozpočet po zmenách bol prebytkový a k 31.12.2020 dosiahol objem v príjmovej časti 
8 577 749 € a vo výdavkovej časti čiastku 8 022 747 €. Najvýraznejšia zmena rozpočtu 
nastala po zapojení príjmových finančných operácií do rozpočtu mesta a to konkrétne prevod 
prostriedkov z rezervného fondu vo výške 333 234 €, z ktorých mesto nakoniec vyčerpalo 
295 241 €.  
Z analýzy rozpočtového hospodárenia vyplýva, že mesto Nová Baňa skončilo rozpočtové 
hospodárenie v roku 2020 nasledovne:  



a) v bežnom rozpočte dosiahlo prebytok vo výške + 636 495 €  
b) v kapitálovom rozpočte dosiahlo schodok vo výške – 1 977 543 €  
c) vo finančných operáciách dosiahlo zostatok + 1 896 050 €  
d) rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu predstavuje 
schodok  –  1 341 048 € 
e) celkové hospodárenie mesta dosiahlo prebytok + 474 339 €  .  
 
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2020 po započítaní finančných 
operácií je vo výške + 555 002 €.  Treba však zdôrazniť, že v prebytku rozpočtu sú započítané 
aj nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov vo výške – 80 663 €, ktoré možno 
použiť iba na účel, na ktorý boli poskytnuté. Podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy, ak je možné použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené 
prostriedky poskytnuté  v predchádzajúcom rozpočtovom roku, tieto nevyčerpané prostriedky 
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku 
vylučujú. Rozdiel medzi celkovým výsledkom rozpočtového hospodárenia a nevyčerpanými 
účelovými prostriedkami z minulých rokov vo výške + 474 339 € odporúčam použiť v roku 
2021 na financovanie investičných akcií mesta (kapitálových výdavkov). V zmysle § 15 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná vytvárať rezervný 
fond najmenej vo výške 10% z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu zníženého o 
nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov. Podľa návrhu na uznesenie spracovateľ 
navrhuje odviesť do rezervného fondu celý prebytok rozpočtu vo výške 474 339 €. 
Súčasťou záverečného účtu je aj výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie mesta 
Technické služby za rok 2020 a údaje o podnikateľskej činnosti mesta. Hospodárenie mesta 
za podnikateľskú činnosti v roku 2020 dosiahol stratu vo výške – 1659 €. Upozorňujem na 
§18, ods. 2 zákona č. 583/2004 a odporúčam prijať opatrenia, aby sa strata v nasledujúcom 
roku nezopakovala. 
 
Plnenie príjmovej časti rozpočtu  
Príjmovú časť rozpočtu tvorili bežné príjmy a kapitálové prímy. Plnenie príjmovej časti bolo 
vo výške 8 577 749 € v súlade so schváleným rozpočtom po zmenách, pričom toto plnenie 
bolo na úrovni 100,36 %, oproti schválenému rozpočtu. 
 
Príjmy bežného rozpočtu boli naplnené vo výške 5 417 038 €, čo predstavuje 101,55 % 
plnenie. Bežné príjmy zahŕňajú hlavne daňové príjmy, nedaňové príjmy (napr. príjmy z 
vlastníctva) a transfery. Najdôležitejšie z hľadiska objemu sú daňové príjmy, ktoré tvoria 
takmer 70% z celkových bežných príjmov a granty a transfery (prevažne na školy), ktoré 
tvoria 22% bežných príjmov. 
 
K najvýznamnejším daňovým príjmom patria dane z príjmov poukázané samospráve, ktoré 
predstavovali výšku 3 033 055 €, čo predstavovalo plnenie oproti schválenému rozpočtu vo 
výške 103,03%. Celková výška poukázaných daní bola v roku 2020 o 60 952€ nižšia ako 
v roku 2019, čo predstavovalo 2% medziročné zníženie. Najmenšie plnenie rozpočtu vo výške 
12,56% bolo v dani za užívanie verejného priestranstva, 82,8% v dani za ubytovanie, čo bolo 
spôsobené hlavne koronakrízou. 
 
Pokles v plnení rozpočtu nastal aj v bežných nedaňových príjmoch a dosiahol výšku 90,26% 
z plánovaného rozpočtu.  
 



Granty a trasfery vo výške 1 212 961 € boli účelovo určené na financovanie prenesených 
kompetencií najmä v oblasti školstva, matriky, ŠFRB, stavebného úradu, registra 
obyvateľstva a ostatných činností, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu. 
 
Kapitálové príjmy dosiahli výšku 861 253 € a boli v súlade s plánovaným rozpočtom mesta. 
Najvyššiu časť z tohto príjmu tvorila nenávratný finančný príspevok vo výške 775 280 € na 
výstavbu bytovky Hrádza A2. 
 
Príjmy rozpočtových organizácií dosiahli v roku 2020 výšku 319 901 €, čo predstavovalo 
97,87 % plnenie rozpočtu. 56% z týchto príjmov dosiahla Materská škola, zvyšný príjem je 
rozdelený medzi Základnú školu, ZUŠ a CVČ. 
 
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu  
Výdavkovú časť rozpočtu tvorili bežné výdavky a kapitálové výdavky. Výdavky rozpočtu za 
rok 2020 boli čerpané v celkovej výške 5 379 175 €, čo predstavuje 93,49 % schváleného 
rozpočtu po zmenách. Čerpanie výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu je rozdielna, kým 
bežné výdavky boli čerpané na 91,44 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 95,08 % oproti 
schválenému rozpočtu. 
 
Bežné výdavky boli v roku 2020 vo výške 2 465 864 €, čo predstavovalo 46% celkových 
výdavkov rozpočtu. Úsporu oproti plánovanému rozpočtu dosiahli všetky funkčné klasifikácie 
výdavkov s výnimkou vzdelávania, čo hodnotím kladne. Významná úspora sa dosiahla vo 
výdavkoch na tovary a služby, kde sa dosiahlo takmer 17% menšie čerpanie oproti 
plánovanému rozpočtu. Aj z takejto úspory bežných výdavkov sa vytvárajú potrebné zdroje 
na rozvojové programy mesta. 
 
Kapitálové výdavky boli v roku 2020 vo výške 2 829 803 €, čo predstavovalo 54% celkových 
výdavkov rozapočtu. V najväčšej miere sa na týchto výdavkoch podieľala kúpa bytového 
domu Hrádza A2 vo výške 2 248 392 €, čo predstavovalo takmer 80% všetkých kapitálových 
výdavkov rozpočtu. Druhý najvýznamnejší kapitálový výdavok bol poskytnutie kapitálového 
transferu Technickým službám vo výške 169 881 €. 
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií dosiahli výšku 2 634 580 € a predstavovali 95,53% 
plnenie, kapitálové výdavky rozpočtových organizácií dosiahli výšku 8993 €, čo 
predstavovalo 87,4% plnenie. 
  
Plnenie finančných operácií  
Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa v zmysle zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy vykonávajú prevody peňažných fondov mesta a realizujú sa 
aj návratné zdroje financovania. Finančné operácie nie sú v zmysle cit. zákona súčasťou 
výdavkov a príjmov rozpočtu mesta, ale sú súčasťou rozpočtu. 
 
Príjmové finančné operácie predstavovali výšku 1 979 557 €, čo predstavovalo 97,61% 
plnenie plánovaného rozpočtu. Najvyšší podiel tvoril úver zo Štátneho fondu bývania na kúpu 
bytovky vo výške 1 312 670€, prevod z rezervného fondu, prevod z fondu bývania a návratná 
finančná výpomoc z ministerstva financií, tzv. kovid úver vo výške 167 000 €. 
 
Výdavkové finančné operácie vo výške 83 507€ boli určené hlavne na splácanie istiny 
prijatých úverov. 
 



2. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov 
ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok 
alebo schodok jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy; prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi 
príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a 
výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné 
výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet); 
súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. Hospodárenie mesta v roku 
2020 dokumentuje nasledovná tabuľka 
 

Hospodárenie mesta   
skutočnosť k 31.12.2020 v 
EUR 

Bežné príjmy spolu  5 736 939 

Bežné výdavky spolu  5 100 444 

Bežný rozpočet- prebytok 636 495 

Kapitálové prímy  spolu  861 253 

Kapitálové výdavky spolu 2 838 796 

Kapitálový rozpočet - schodok -1 977 543 

    

Prebytok/ schodok bežného a kapitálového rozpočtu -1 341 048 

 úprava schodku – nevyčerpané dotácie  -80 663 

Upravený  schodok bežného a kapitálového rozpočtu ( pre tvorbu RF) -1 421 711 

Príjmové finančné operácie 1 979 557 

Výdavkové finančné operácie 83 507 

Finančné operácie - rozdiel  1 896 050 

Príjmy spolu  8 577 749 

Výdavky spolu 8 029 248 

Hospodárenie mesta 555 002 

Úprava schodku  -80 663 

 Upravené rozpočtové hospodárenie 474 339 

 
Mesto v roku 2020 hospodárilo so schodkom - 1 341 048 €; takto vykázaný schodok rozpočtu 
je zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) Zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. 
Podľa §16 ods. 6 a7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno 
použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené 
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z 
rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky 
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku 
vylučujú. Z prebytku rozpočtu sa tak vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky 
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe 
osobitného predpisu, vo výške 80 663€. Tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom 
rozpočtovom roku 2021. 
Podľa § 10 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu 
mesta sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a 
realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými  
a výdavkovými finančnými operáciami predstavuje výšku - 1 896 050 €. 



Upravené rozpočtové hospodárenie mesta Nová Baňa predstavuje sumu 474 339 €. Zostatok 
finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) Zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy vo výške 474 339 € bude použitý na tvorbu rezervného fondu v sume  474 339 
€ zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) Zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy.  
 

3. Bilancia aktív a pasív  
 

Z bilancie aktív a pasív je zrejmá výrazne vyššia hodnota neobežného majetku oproti 
obežnému majetku. Kladne hodnotím nulové dlhodobé pohľadávky. Hodnota majetku sa 
celkovo za rok 2020 zvýšila o 2 135 162,- €, čo bolo spôsobené hlavne kúpou bytového domu 
Hrádza 2. Napriek tomu sa hodnota dlhodobých záväzkov zvýšila len o 1 303 585 €. 
 
Bilancia pohľadávok  
Zo záverečného účtu vyplýva, že stav krátkodobých pohľadávok Mesta Nová Baňa k 
31.12.2020 v brutto hodnote je vo výške 77 511,29 €, z toho daňové 22 366,74 EUR a 
nedaňové vrátane poplatku za komunálny odpad 55 144,55 EUR. Zo záverečnej správy z 
inventarizácie majetku Mesta Nová Baňa k 31.12.2020 vyplýva, že mesto vytvorilo opravné 
položky k daňovým pohľadávkam vo výške 1497,09 € a k nedaňovým pohľadávkam vo výške 
4652,65 €. Na základe vyjadrenia zamestnancov mestského úradu sa jedná o pohľadávky voči 
dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, resp. o nepremlčané pohľadávky, pri 
ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Keďže je vysoký predpoklad, 
že tieto pohľadávky nebudú mestu uhradené, tvorba opravných položiek k pohľadávkam je 
opodstatnená, čím si mesto v netto hodnote pohľadávok upravuje reálnosť aktív. Stav 
krátkodobých pohľadávok sa za rok zvýšil o 10%. Je potrebné, aby mesto pristupovalo 
k skoršiemu vymáhaniu vzniknutých pohľadávok. 
 
Bilancia záväzkov  
Dlhodobé záväzky mesta k 31.12.2020 (bez bankových úverov) dosiahli výšku 2 532 068 €. 
Jedná sa o záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok a v uvedenej sume sú zaúčtované 
najmä nesplatené úvery voči ŠFRB vo výške 2 523 129 €. 
V krátkodobých záväzkoch vo výške 113 192 € sú zahrnuté najmä záväzky voči dodávateľom 
vo výške 19 527 €, mzdové záväzky vo výške 48 767 € a poisťovniam a daňovému úradu vo 
výške 33 856 €. Veľmi pozitívne hodnotím zníženie výšky krátkodobých záväzkov 
v porovnaní s minulým rokom o 34%. 
Stav záväzkov z bankových úverov k 31.12.2020 bol vo výške 167 000 €. Ide o úver 
z ministerstva financií SR – tzv. covid úver. 
 

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu  
 

Mesto Nová Baňa malo k 31.12.2020 prijaté celkom 3 úvery zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania a jeden tzv. „COVID“ úver z Ministerstva financií. Z toho nastalo čerpanie pri 
všetkých úveroch. Úver z ministerstva financií bol podpísaný 7.10.2020 s odloženou splátkou 
istiny do roku 2024, so splatnosťou do roku 2027 bez úrokov.  
 
 
 
 
 
 



Prehľad úverov poskytnutých ŠFRB, ktoré sa nepočítajú do celkového dlhu mesta: 

p.č. 
názov úveru/rok prijatia/rok 

splatenia 
výška úveru 

zostatok 

istiny k 

31.12.2019 

ročná splátka 2020 
zostatok istiny k 31.8.2020 

istina úroky 

1. KBV Hrádza A4 /2001/2031 487 153,95 291 295,76 16615,17 12659 274 680,59 

2. KBV Hrádza A3/2006/2036 1 672 541,98 
1 002 

656,33 
54642,12 9913 948 014,21 

3. KBV Hrádza A2/2020/2050 1 312 670,00   12235,93  3152 1 300 434,07 

SPOLU ZOSTATOK ISTINY ÚVEROV ŠFRB K 31.12.2020: 2 523 128,87  € 
 

A) Vývoj podielu celkového  dlhu  Mesta   Nová Baňa   z prijatých  úverov  na bežných  
príjmoch   predchádzajúceho  roka (v  zmysle §  17,  odst.6  zákona  č.583/2004  Z.z. o  
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, tj.bez úverov zo ŠFRB) 

Ukazovateľ v € 2018 2019 2020 
bežné príjmy        5 030 006,00         5 387 851,00    
granty a transfery           879 041,00            955 660,00    
bežné príjmy - granty        4 150 965,00         4 432 191,00    
celkový dlh mesta             37 639,62  0 167 000 
60% - legislatívne maximum        2 754 064,20         3 018 003,60         3 232 710,60  

podiel celkového dlhu mesta 0,82% 0,00% 3,1% 
 

B)  Podiel  ročných  splátok  Mesta  Nová Baňa  z  prijatých  úverov  na  bežných  príjmoch 
predchádzajúceho roka v € 

Ukazovateľ v € 2020 
ročné splátky istiny a úrokov 110717 
25% z (BP-granty) – legislatívne maximum 1 108 047,75 

podiel ročných splátok v % 2,5% 
 

Podľa §17 ods. 6) zákona č. 583/2004 Z.z. môže mesto Nová Baňa na plnenie svojich úloh 
prijať návratné zdroje financovania, len ak :  

a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a  

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z 
rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné 
prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

Na základe uvedeného môžem konštatovať, že mesto Nová Baňa neprekročilo zákonné 
limity a mohlo prija ť návratné zdroje financovania. Zároveň musím konštatovať, že vo 
zverejnenom Záverečnom účte mesta na web stránke sú zadané nesprávne údaje 



v tabuľke:  Prehľad úverov poskytnutých ŠFRB, ktoré sa nepočítajú do celkového dlhu 
mesta.  
 

5. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

Mesto je zriaďovateľom jednej príspevkovej organizácie: Technické služby mesta Nová Baňa. 
Vzhľadom k tomu, že Technické služby patria k najväčším prijímateľom mestských financií 
a vzhľadom k tomu, že poskytujú veľký rozsah služieb pre občanov, odporúčam do budúcna 
venovať tejto organizácii väčší priestor aj v záverečnom účte mesta. Do budúcna odporúčam 
uviesť čerpanie príspevku vo funkčnej klasifikácii, aby bola v záverečnom účte zverejnená 
jasná predstava aké činnosti a za akú hodnotu príspevková organizácia poskytuje mestu 
služby.  

Technické služby mesta Nová Baňa dosiahli celkové výnosy vo výške 906 042€ a za hlavnú 
činnosť dosiahli stratu 6880 €. Za podnikateľskú činnosť dosiali zisk 3875 €. Náklady na 
podnikateľskú činnosť sú kryté výnosmi. 

Príspevková organizácia nie je zriadená za účelom dosahovania zisku. Platí rozpočtové 
pravidlo, že ak je výsledok hospodárenia kladný, tento nemôže byť dosiahnutý nesplnením 
úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb, alebo zmenou podmienok, za 
ktorých boli záväzné limity príspevkovej organizácii určené. 

 
6. Údaje o podnikateľskej činnosti mesta 

 
Podnikateľskú činnosť mesto vykonáva na základe živnostenského oprávnenia a spočíva v 
predaji propagačných materiálov na prevádzke informačného centra mesta a poskytovanie 
ubytovania v centre mesta Nová Baňa. Podľa prehľadu nákladov a výnosov je podnikateľská 
činnosť mesta stratová. Upozorňujem na §18, ods. 2 zákona č. 583/2004 a odporúčam prijať 
opatrenia, aby sa strata v nasledujúcom roku nezopakovala, inak bude potrebné pristúpiť 
k zrušeniu podnikateľskej činnosti mesta Nová Baňa. 
 

7. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 odst.4 zákona č. 583/2004 Z.z v 
členení podľa jednotlivých príjemcov  
 

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, návrh záverečného 
účtu obsahuje aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 cit. zákona v 
členení podľa jednotlivých príjemcov. Mesto poskytlo dotácie v súlade s cit. zákonom a s 
VZN o poskytovaní dotácií a členských príspevkov fyzickým a právnickým osobám –
podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a 
verejnoprospešný účel. Z dôvodu koronakrízy bolo skutočné čerpanie dotácií len vo výške 
74,5% plánovanej výšky. 
 

8. Hodnotenie programov rozpočtu  
 
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 
2020 zostavený ako programový rozpočet; výdavky rozpočtu mesta boli alokované do 
príslušných programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. Každý 
program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný svoj zámer 
a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných 



cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. Hodnotenie programov v 
návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného uvedenia plnenia či neplnenia jednotlivých 
programov mesta, vrátane jeho prvkov a projektov. Odporúčam pri zostavovaní nového 
programového rozpočtu zhodnotiť výsledky a zreálniť jednotlivé ciele merateľných 
ukazovateľov. 
 

 

Z Á V E R 
 
Mesto Nová Baňa v roku 2020 hospodárilo podľa pravidiel zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy, Rozpočtových pravidiel Mesta Nová Baňa a schváleného rozpočtu a 
údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V zmysle § 16 
ods. 2 mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k 
zriadeným alebo založeným právnickým osobám a k osobám, ktorým poskytlo prostriedky z 
rozpočtu a taktiež usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. Návrh záverečného účtu 
mesta Nová Baňa za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané 
náležitosti podľa § 16 ods. 5 uvedeného zákona. Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam 
Mestskému zastupiteľstvu v Novej Bani schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.  
 
v Novej Bani dňa 18.5.2021  
 
 
 
 
 
PhDr. Katarína Segetová 
hlavný kontrolór mesta Nová Baňa  
 


