Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 16. 5. 2018 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,
v Podnikateľskom centre na I. poschodí
Prítomní:
Poslanci Mestského zastupiteľstva:
Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján
Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima
Ospravedlnení:
Neospravedlnený:

Ing. Zdenko Král, Natália Pinková
Mgr. Maroš Havran

Primátor mesta:
Vedúci oddelení:

Mgr. Ján Havran
Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Ľudmila Rajnohová,
Mgr. Iveta Lukáčová, Jaroslav Svetík
Ing. Mgr. Eliška Vallová - ospravedlnená
PhDr. Lenka Bieliková
Anna Tužinská, konateľka MsBP s.r.o. Nová Baňa
Ing. Vladimír Adamec v zastúpení MsL, spol. s r.o.,
Nová Baňa
František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa

Hlavná kontrolórka:
Projektová manažérka:
Riaditelia mestských podnikov:

Riaditelia školských zariadení:

Mgr. Slavomíra Bagalová - riaditeľka ZŠ J. Zemana
Nová Baňa
Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa
PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ Nová Baňa
Katarína Štrbová – riaditeľka MŠ Nábrežná, Nová Baňa

Prizvaní:

Ing. Janka Šeclová, Daša Zigová, oddelenie VŽPaSM
na Mestskom úrade Nová Baňa
Mgr.Žofia Hanusová –výkonná riaditeľka OOCR GRON

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Bani otvoril a viedol Mgr. Ján Havran,
primátor mesta. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského
zastupiteľstva v Novej Bani čl. VI ods. 6 z dôvodu, že dňa 2. 5. 2018 nebolo mestské
zastupiteľstvo uznášaniaschopné, primátor mesta Nová Baňa zasadnutie prerušil a zvolal
zasadnutie na prerokovanie celého zasadnutia na dnešný deň.
Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva,
z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných 10 poslancov, primátor mesta Nová Baňa
Mgr. Ján Havran vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné.
Za zapisovateľku bola určená Marta Müllerová, poslanci zvolili za overovateľov
zápisnice Ing. Tomáša Palaja a Mgr. Adriana Zimu. Do návrhovej komisie Juraja Búryho,
Maroša Marka a Ing. Viktóriu Valachovičovú, PhD..
Na dnešné rokovanie bol predložený nasledovný program:
Otvorenie
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Výročná správa oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON za rok 2017
3. Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31. 12. 2017
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2017
1. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2018
Správa o činnosti mestskej polície za rok 2017
Majetkové veci
Voľba prísediacich okresného súdu
Diskusia
Záver

Hlasovanie o programe MsZ:
Hlasovanie č. 1:
prítomní - 10
za - 9 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 1 (Peter Forgáč)
nehlasoval - 0 - bolo prijaté
Primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran dal na úvod slovo predsedovi
Novobanského baníckeho spolu Zoltánovi Vénovi.
Z.Vén – Vážený pán primátor, vážená pani poslankyňa a vážení páni poslanci, v stručnosti
vás chcem informovať o činnosti nášho baníckeho spolku, v ktorého mene vás všetkých
srdečne pozdravujem. Región Novej Bane bol zaradený medzi slovenské banské cesty a na
základe toho sme v spolupráci s mestom začali uvažovať a už aj začíname pracovať na
výstavbe banského náučného chodníka, ktorý má meno „Po stopách baníckej slávy v Novej
Bani“. Týmto sa zaradíme medzi ostatné banícke mestá, ktoré majú už vo svojich lokalitách
banícke chodníky. Trasa tohto baníckeho náučného chodníka vedie popri najvýznamnejších
bansko-technických zariadeniach a pamiatkach súvisiacich s ťažbou drahokovových rúd. Celý
tento banských chodník je rozdelený na dve etapy. Jedna etapa je stredovek, to je časť Gupňa
a Mýtny vrch a druhá časť banského chodníka je v intraviláne mesta Vršky. Celá táto trasa
prechádza aj dosť náročným lesným terénom, tak sme to rozdelili na dve etapy a to ranný
stredovek a a druhá etapa 18. a 19. storočie. Začíname s tou ľahšou etapou a to je 18. a 19.
storočie, ktoré bude mať 17 tabúľ a dĺžku asi 4,5 km a budú v nej zachované banské diela,
okolo ktorých bude viesť chodník. Ďalej banícky spolok zaistil na tento chodník samozrejme
odborné texty na jednotlivé informačné tabule a prakticky týmto už môžeme začať. Čakáme
na nejaké peniažky, aby sa to mohlo spustiť. Ohľadom Potterovho stroja, ktorý nás dosť
zaujíma, sme informovali o našich cieľoch Banskú komoru, ktorá je poradným orgánom
Ministerstva hospodárstva, Vysokú školu banskú a technickú v Košiciach, Združenie
banských spolkov, cechov a bratstiev Slovenska, ktorí všetci nám podávajú „pomocnú ruku“
pri tvorbe tohto veľkého cieľa, ktorý chceme splniť. Z našej strany sme už začali robiť určité
kroky. Hlavný cieľ je určiť presne miesto, kde Potterov stroj stál, to znamená, že je to šachta
Althandel. Časť chodby už máme zoskenovanú, lebo sa to rozdeľuje na dve časti. Jedna sa
hľadá v podzemí a druhá časť je povrchová alebo letecká. Koncom mája sa letecky nafilmuje
ten priestor okolo Althandel šachty. Druhá časť, začiatkom júna prídu k fárať odborníci
z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice, ktorí nám tiež veľmi podávajú „pomocnú ruku“.
Sú to skúsení jaskyniari a s našimi baníkmi budú fárať v podzemí a budú pokračovať ďalej.
Už sme v podzemí prešli 80 m a budeme sa snažiť, aby sa presne lokalizovala tá šachta,
v ktorej ten Potterov stroj stál. Ako náhle toto budeme presne mať, tak môžeme začať
rozmýšľať o ďalšej práci, pôjde tam archeologický prieskum to zistiť ešte na povrchu. Keď
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budeme vedieť, kde ten stroj stál, tak môžeme podnikať ďalšie kroky. Nielen táto činnosť je,
ako reprezentovať Novú Baňu, ale členovia nášho baníckeho spolku chodia aj na rozličné
akcie, ktoré poriadajú sesterské a bratské spolky. Teraz sme sa zúčastnili Náckovej Štiavnice,
historickým vláčikom do Hronskej Dúbravy a naspäť. Podľa nášho kalendária máme aj my
náš fakľový sprievod, ktorého sa môžu zúčastniť aj ostatné banícke spolky. My sa ideme
zúčastniť spolku v Španej doline, v Novákoch a samozrejme 11. stretnutia banských miest,
spolkov a baníckych cechov v Pezinku. Aj keď sme dostali podporu od mesta, pánboh zaplať
za každú korunku, snažíme sa aj do toho odborného baníckeho povedomia dostať Novú Baňu.
Z mojej strany je to všetko a prajem vám veľa úspechov a dobrých rozhodnutí vo vašom
rokovaní. Ak máte nejaké otázky, prosím.
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Keďže som sa zúčastnila obhliadky miesta, kde by mal stáť
Potterov stroj, ktorú ste organizovali ešte v októbri, boli tam spomenuté nejaké pochybnosti,
chcela by som sa spýtať, či to vyjde na tom pozemku, ktorý mesto odkúpilo pre tento účel. Či
už to máte potvrdené, že to vyjde na tom pozemku?
Z.Vén - Viete, tam sa jedná o metre. Nie je to presne, že povieme tam je ten pozemok, ale je
to v tomto pozemku. Aj tento letecký prieskum, ktorý sa robí, fotografuje celý ten pozemok,
v ktorom stál ten Potterov stroj podľa dostupných informácií. My potrebujeme tú istotu, nie je
problém urobiť archeologický prieskum, urobiť rýhu cez celý pozemok, ale to sú strašné
peniaze. Toto je zatiaľ lacnejšia a schodnejšia cesta, ako keby sme to začali robiť takto. Sú to
sumy len za náklady, takto nám vyšli v ústrety, takže využívame každú ruku, ktorá nám takto
môže pomôcť. To je ako kedysi keď hľadali zlatú žilu, keď ju nenašli povedali si, že vidíte
dokázali sme tam to, že tam nie je tá zlatá žila. V tých základných mapách je to miesto, kde tá
šachta Althandel bola a v tej vlastne bol ten Potterov stroj. Ohlasy na to, že ten Potterov stroj
máme my tu, všetky banské mestá by boli šťastné, keby ho mali, lebo to bol jediný stroj, ktorý
bol v Európe funkčný. Jeden je funkčný ešte v Anglicku, ktorý tam pracuje, obsluhuje ho
jeden pán, ktorý hodí do kotla pár kýblov a stroj funguje a ľudia pozerajú, ako ten stroj
pracoval.
Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice a zapisovateľke:
Hlasovanie č. 2:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) - bolo prijaté
1. Kontrola plnenia uznesení
Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná
kontrolórka mesta Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Kontrola plnenia uznesení
V zmysle uznesenia MsZ v Novej Bani č. 32/2010 predkladám MsZ kontrolu plnenia
uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 21. 03. 2018
U z n e s e n i e č. 10/2018
3

- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 11/2018
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 12/2018
- v plnení, prebieha kontrola v zmysle uvedeného uznesenia
U z n e s e n i e č. 13/2018
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 14/2018
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 15/2018
- splnené, dotácia poskytnutá
U z n e s e n i e č. 16/2018
- v plnení, kúpna zmluva podpísaná
U z n e s e n i e č. 17/2018
- v plnení, kúpna zmluva vyhotovená, pripravená na podpis
U z n e s e n i e č. 18/2018
- v plnení, kúpna zmluva podpísaná
U z n e s e n i e č. 19/2018
- v plnení, žiadosť o bezodplatný prevod pozemkov do vlastníctva mesta bola zaslaná
na Slovenský pozemkový fond spolu s čestným prehlásením /uvedeným uznesením/
U z n e s e n i e č. 20/2018
- v plnení, kúpna zmluva podpísaná
U z n e s e n i e č. 21/2018
- splnené, Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 9/2016 podpísaný, zverejnený na webovom
sídle Mesta
U z n e s e n i e č. 22/2018
- splnené, stanovisko mesta zaslané listom
U z n e s e n i e č. 23/2018
- splnené, stanovisko mesta zaslané listom
U z n e s e n i e č. 24/2018
- v plnení, podmienky obchodnej verejnej súťaže zverejnené na webovom sídle Mesta
a v regionálnej tlači
U z n e s e n i e č. 25/2018
- výkon uznesenia pozastavený v zmysle §13 odst. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
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U z n e s e n i e č. 26/2018
- splnené, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podpísaná
U z n e s e n i e č. 27/2018
- výkon uznesenia pozastavený v zmysle §13 odst. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
U z n e s e n i e č. 28/2018
- výkon uznesenia pozastavený v zmysle §13 odst. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
U z n e s e n i e č. 29/2018
- v plnení, kúpna zmluva podpísaná, súvisí s uznesením č. 20/2018
U z n e s e n i e č. 30/2018
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 31/2018
- výkon uznesenia pozastavený v zmysle §13 odst. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
U z n e s e n i e č. 32/2018
- výkon uznesenia pozastavený v zmysle §13 odst. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
U z n e s e n i e č. 33/2018
- výkon uznesenia pozastavený v zmysle §13 odst. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
U z n e s e n i e č. 34/2018
- výkon uznesenia pozastavený v zmysle §13 odst. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
U z n e s e n i e č. 35/2018
- primátor zobral na vedomie odporučenie MsZ
U z n e s e n i e č. 36/2018
- primátor zobral na vedomie odporučenie MsZ
U z n e s e n i e č. 37/2018
- primátor zobral na vedomie odporučenie MsZ
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som sa spýtať na uznesenia č. 35 a 37. Konkrétne sa
jednalo o vypracovanie všeobecne záväzného nariadenia VZN mesta resp. vypracovanie
jedného a prepracovanie druhého tak, aby bolo možné rozhodnúť na jeseň tohto roku, kde sa
uskutočnia vianočné trhy. Vy ste mi naposledy povedali, že v súčinnosti s mestským úradom
na tomto začnete pracovať, že budem oslovená, aby som definovala bližšie predstavy komisie.
Ja som sa snažila byť v tomto aktívna, ako to teda zatiaľ vyzerá?
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Mgr.J.Havran – Tu sa jedná o úlohy, alebo teda o nejaký návrh, ktorý mal by v súvislosti
s vianočnými trhmi?
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Áno, vtedy ste povedali, že si to tiež viete predstaviť tu na
námestí.
Mgr.J.Havran - Áno, určite hej. Ten aprílový termín sa nám zdal predčasný, budeme určite
na tom pracovať, aby to po lete bolo hotové. Oslovia vás osoby, ktoré budú za to zodpovedné,
ale nezdalo sa mi to nevyhnutné riešiť to v májovom zastupiteľstve.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Druhá otázka sa týka uznesenia č. 35, kde sme Vám odporučili,
aby ste začali pracovať na projektoch 8.3.2 Prepojenie verejnej kanalizácie Švatnerova
a Šibeničný vrch, 8.6.4 Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička a 10.10 Výmena okien – KD
Štále. Tu som tiež bola oslovená pracovníkom mestského úradu, aby som zháňala cenové
ponuky na vybudovanie oddychovej zóny Zvonička. Investovala som do toho svoj čas,
cenové ponuky som zaslala aj jemu aj Vám a nič ďalej sa nedeje. Neviem, či sa v tých dvoch
ostatných projektoch niečo pohlo, tak by ma to zaujímalo.
Mgr.J.Havran – Kto Vás požiadal, aby ste predložili cenové ponuky na úrad?
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Požiadal ma Tomáš Minka, z oddelenia výstavby, životného
prostredia a správy majetku.
Mgr.J.Havran - Pretože ja som požadoval len, aby mi bolo špecifikované, čo má byť
obsahom tých jednotlivých vecí. Nemyslel som, že mali byť hneď zasielané cenové ponuky,
pretože sme nevedeli, čo je presne tým mienené.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – To bolo už definované v rozpočte.
Mgr.J.Havran – Len aké konkrétne veci by to mali byť, lebo to bolo vo všeobecnosti, aby
sme teda boli v súlade s tou predstavou. Potom sa to zmenilo, pretože sa to malo
rekonštruovať, že tam už nebude altánok. Preto sme sa na to pýtali, Vy ste nám poslali nejaké
cenové ponuky, my oslovíme viacero firiem a to, čo ste tam navrhli, to tam osadíme. Čo sa
týka kanalizácie, dal som pokyn pre verejné obstarávanie. Predpokladám, že bude realizované
prostredníctvom elektrického kontraktačného systému tak, ako to bolo narozpočtované. To
znamená, bude vysúťažený dodávateľ. Kultúrny dom Štále, to sme ešte nezačali konať,
myslím si, že niekedy po lete by to mohlo prísť tiež na rad.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ďakujem.

U z n e s e n i e č. 38/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 21. 03. 2018
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Hlasovanie č. 3:
prítomní - 10
za - 8 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Gregor Galeta, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol
Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 2 (Peter Forgáč, Maroš Marko)
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté
2. Výročná správa oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON za rok 2017
Predmetný bod uviedla a podala podrobný komentár Mgr. Žofia Hanusová, výkonná
riaditeľka OOCR Regiónu GRON. Výročná správa OO CR Regiónu GRON za rok 2017 je
uvedená v prílohe zápisnice.
Mgr. Žofia Hanusová – Naša oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON
má 17 členských miest a obcí, ostatnými členskými subjektmi sú aj podnikateľské subjekty,
napr. stredné odborné školy, občianske združenia alebo aj kluby. V roku 2018 máme už aj
nových členov, sú to OZ Tajch, OZ Hrnčiarsky dvor Brehy, Pub u Raka (ZC Huta). Rok sme
odštartovali účasťou na dvoch 4-dňových veľtrhoch a to ITF Slovakiatour v Bratislave
a Region tour v Brne. V máji sme boli tiež boli v stánku BBSK v Trenčíne na 2-dňovej
výstave. Naša organizácia tiež uzatvárala zmluvu s druhým zamestnancom, kde sme v tomto
roku dočerpali príspevok z ÚPSVaR. Naše činnosti sa ďalej zameriavajú na podporu podujatí
v regióne. Zúčastňujeme sa buď s info-stánkom, kde prezentujeme náš región a jeho ponuku
a niektorým podujatiam vieme aj pomôcť, pokiaľ to naše personálne kapacity dovolia.
V Novej Bani sme boli napr. účastní na 10. stretnutí banských miest a obcí, kde sme,
komunikovali niektoré body programu a priamo počas týchto dní sme mali aj sprevádzanie po
náučnom chodníku Zvonička, aj napr. navigáciu prichádzajúcich účastníkov alebo priamo
počas sprievodu. Počas tejto akcie sme mali napr. aj živý vstup v Rádiovíkende, kde sme pri
tejto príležitosti akcie spropagovali aj región. Ďalej to boli akcie Rozprávková cesta na hrad
Revište – komparz na podujatí, Detský folklórny festival vo Veľkej Lehote, Ostrogrúnska
ostrá kosa, Rezbárske dni v Župkove, Zetor 25 Cup v Malej Lehote – life vstup Rádio Expres,
Majstrovstvá Európy dvojíc – plochá dráha, Na Tajchu je veselo – folklórna prehliadka
Regiónu GRON, Brežské remeselné dvory, Športovo - kultúrny deň obce Hrabičov, Memoriál
Gavrila Gryzlova – registrácia bežcov, Dni mesta Žarnovica – zapojenie sa do tvorivých
dielní s maľovaním a kvízom, Tradičný jarmok v Hronskom Beňadiku – zapojenie do Dní Eu.
Kultúrneho dedičstva s prehliadkou kláštora a spoločnou propagáciou, Novobanský jarmok –
spoločný stánok s Informačným centrom, pracovná účasť na otvorení Rozhľadne Háj. Ďalej
sú to aktivity, ktoré robíme priebežne ako sa vyskytnú, napr. keď sa nejaká obec zapojila do
súťaže, tak sme ju podporili vo verejnom hlasovaní. Priebežne zostavujeme kalendár podujatí
a ten distribuujeme do členských obcí, do väčších firiem, počas leta aj do ubytovacích
zariadení. Spravujeme web-stránku, sociálne profily, priebežne sa snažíme mať nejaké
aktivity na sociálnej sieti, napr. ako fotosúťaže. V závere roka sme mali tiež prezentácie na
oboch stredných školách pre študentov, na predmetoch venovaných cestovnému ruchu.
V druhej polovici minulého roka sme aktualizovali našu turistickú brožúru, kde sa každý člen
môže nájsť a doplnili sme ju aj o anglickú verziu. Je dostupná zdarma v našich stánkoch, či už
v regióne, alebo už keď sa vyberieme mimo regiónu prezentovať, alebo v Informačnom
centre alebo na ubytovaniach, ktoré si ju vyžiadajú. Tiež sme zabezpečovali tvorbu turistickej
mapy, ktorá dostala oficiálny mapový podklad a tiež si ju u nás môžete vyžiadať zdarma. Táto
mapa je momentálne dobre hodnotená, lebo tie klasické turistické zelené mapy v NKÚ
Harmanec sa priebežne aktualizujú a náš región sa nachádza na troch mapových listoch,
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týchto Harmaneckých. Takže v našom regióne sa vie turista pohybovať vďaka tejto mape.
Minulý rok sme sa objavovali aj v médiách. Upútavka Regiónu GRON:
• v letnom vydaní palubného magazínu autobusových a vlakových liniek LEO Express
• v špeciálnej prílohe denníka SME Letné potulky po Slovensku
• Leto na Pohroní – regionálny týždenník MY Týždeň na Pohroní – kalendár na celú
letnú sezónu
V televízii sme mali:
• Máj: Televíkend so študentkami SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani NCH
Zbojnícke studničky
• November: Televíkend s Mestskými lesmi a Informačným centrom Nová Baňa - NCH
Zvonička.
• December: Rádiovíkend: trasa medzi NB a ZC v spolupráci s KST Tatran Žarnovica
• November: Cyklopotulky
Ďakujeme za podporu partnerom, ktorí tiež podporujú naše aktivity:
SC ZAMKON s.r.o.
TUBEX SLOVAKIA s.r.o.
AQUAKOR s.r.o.
DOZAM s.r.o.
UNISTAV NB s.r.o.
Nitrianske biskupstvo
Farnosť Hronský Beňadik
BBSK
MDV SR
Pohronské múzeum
Pohronské osvetové stredisko
V rámci výročnej správy máme časť aj ohľadom základnej štatistiky ubytovaní, kde môžeme
vidieť nárast, čomu sme sa potešili. Zaznamenali sme nárast aj v Novej Bani, v Žarnovici aj
v obci Repište, čo bolo cez 46 tis. prenocovaní v regióne, čo sa odrazilo aj na vyššej vybranej
dani za ubytovanie. Rozpočet organizácie sa napĺňa najmä z členských príspevkov, obe mestá
prispievajú približne rovnakou čiastkou. Pokiaľ bola tá možnosť, využili sme ju z úradu
práce, štátna dotácia, ktorá sa odvíja práve od výšky vybranej dane. Príjmy z vlastnej činnosti,
tu sa vykazuje aj tá podpora z firiem, ktoré to majú ako propagáciu svojej značky. Najväčšie
položky idú na mzdové a personálne náklady. Najväčšia čiastka na činnosť pochádza
z dotácie. Plánované aktivity na najbližší rok:
- Snažíme sa so združením na záchranu hradu Revište vytvoriť Pohronskú hradnú cestu,
kde v I. etape bolo navrhnuté osadenie 4 tabúľ, kde by od Hronského Beňadika –
Novú Baňu – Žarnovicu až po Repište boli osadené tieto 4 informačné tabule a OO
CR zakupovala logo k tomuto projektu.
- Teraz najbližšie čo riešime je „Infocesta novinárov“, v polovici júna máme na 3 dni
máme prizvaných 3 českých a 3 slovenských novinárov – odkiaľ budeme teda
očakávať nejaké výstupy.
- Momentálne riešime propagáciu do médií a radi by sme pred letnou sezónou opäť
využili prílohu do SME-čka.
- Medzi novšími vecami nemáme ešte zapracovanú spoluprácu s BBSK, kde bola
vytvorená Rozvojová agentúra BBSK a v najbližších dňoch máme mať opäť nejaké
stretnutie a avizujú aj personálne podporenie OOCR-ky, to je ešte ale v stave riešenia.
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3. Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31. 12. 2017
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a
spracovateľkou bodu je Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia na Mestskom
úrade v Novej Bani a riaditelia zariadení spravujúcich majetok mesta. K danému bodu boli
materiály zaslané vopred.
Predmetný materiál je zverejnený pod prílohou č. 1.
Ing.K.Ditteová - Vážení poslanci, predkladáme Vám správu o inventarizácii majetku mesta
k 31.12.2017. K tomuto dátumu bola vykonaná riadna inventarizácia majetku mesta v zmysle
zákona o účtovníctve. Vykonaná bola vo všetkých 8 subjektoch, ktoré spravujú majetok
mesta. Inventúry boli urobené, spísané inventúrne súpisy boli odsúhlasené s účtovnými
evidenciami v jednotlivých zariadeniach. Všetky inventarizačné komisie konštatujú, že
fyzický stav majetku súhlasí so stavom v účtovníctve.
Celý materiál je na CD, kde sú správy o inventarizácii všetkých zariadení, ktoré spravujú
majetok mesta.
Za mestský úrad je priložený aj prehľad pohľadávok k 31.12.2017. Pohľadávky sú vo
výške 188 525,26 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je to viac o 26 674 eur. Na
nevymožiteľné pohľadávky sa vytvárajú opravné položky, ktoré sú v sume 101 418,33 eur.
Takže čisté pohľadávky sú vo výške 87 106,93 eur.
Najvyššie nedoplatky sú na poplatku za komunálny odpad, na dani z nehnuteľností
na nájomnom za budovy, za pozemky a za služby spojené s prenájmom. V priloženej tabuľke
je vývoj pohľadávok za roky 2011 - 2017. Kým daň z nehnuteľností má klesajúcu tendenciu,
pohľadávky za poplatok za odpad bohužiaľ vzrastajú.
Mesto vymáha pohľadávky cez súdneho exekútora.
Priložené sú aj tabuľky stav majetku mesta v správe mestského úradu podľa súvahy a aj
majetok na podsúvahových účtoch.
Ing.V.Valachovičová,PhD. - My sme na finančnej komisii opätovne riešili, ako je možné
dosiahnuť zníženie pohľadávok a opäť sme spomínali, že by bolo vhodné, aby existovala
pozícia právnika. V tejto súvislosti som si aj posledne na stránke mesta všimla jednu zmluvu,
ktorá má dosť veľké nedostatky. Preto sa chcem spýtať, asi pred rokom a pol bola vyhlásená
výzva na konkurz pre túto pozíciu a výberové konanie a potom to stíchlo. Takže, aké máte
ďalšie plány v tejto oblasti.
Mgr.J.Havran – V tom čase, keď sme vyhlásili výberové konanie, tak sa neprihlásil žiadny
vhodný uchádzač, ktorého by sme vybrali, preto sme v tom ďalej nepokračovali a pre tento
čas v tom zatiaľ nemám žiadne plány.
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Nebolo by to finančne efektívnejšie, ako to riešiť cez súdneho
exekútora?
Mgr.J.Havran - To neviem. Trovy znáša ten, ktorý je exekuovaný, to znamená, že toto nie je
ten prípad. Pokiaľ niekto nie je ochotný to dobrovoľne plniť, musíme to žiadať cez výkon
rozhodnutia a ten vykonáva súdny exekútor a pokiaľ je mu čo zobrať, tak je uhradená z tých
nákladov a zaplatí to ten povinný. Väčší problém tam vidím v tom, že tam narastajú položky,
ktoré sa týkajú komunálneho odpadu, pretože väčšinou sú to osoby, ktorým nie je čo zobrať.
Pri dani z nehnuteľností, pokiaľ je niekto daňovým dlžníkom zväčša má nejakú nehnuteľnosť,
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takže to sú dôvody. Myslím si, že nie je jednoduché v tomto čase nájsť niekoho
kompetentného na úrad na túto pozíciu, preto s tým zatiaľ neuvažujeme.
P.Forgáč - Chcel by som sa len pripojiť ku kolegyni, keďže som tiež členom finančnej
komisie a možno by stálo na zamyslenie zefektívniť činnosť pri riešení týchto pohľadávok,
lebo ako spomínala pani vedúca na komisii, že to malo pozitívny efekt, keď bývalá právnička
mesta pani doktorka Nemcová zodvihla telefón a zavolala tým ľuďom, lebo častokrát sa stalo,
že jednoducho v tom zhone zabudli zaplatiť a platbu vykonali. Tieto povinnosti možno prešli
na iných konkrétnych zamestnancov úradu, tých ktorých sa týkajú poplatky a oni pri plnení
svojich úloh nemajú vždy dostatok času na to, aby kontaktovali dlžníkov. Ja osobne si tiež
myslím, že by bolo namieste sa zamyslieť nad tým, ako by sme dokázali zefektívniť túto
činnosť. Bol som svedkom tejto diskusie, bola to čisto vecná záležitosť a myslím, že je
namieste zamyslieť sa nad tým, ako hľadať spôsoby k dosahovaniu lepších výsledkov
a znižovania toho narastajúceho čísla.

U z n e s e n i e č. 39/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správy o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31. 12. 2017
Hlasovanie č. 4:
prítomní - 10
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 1 (Jozef Barniak)
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté
4. Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2017
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a
spracovateľkou bodu je Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia na Mestskom
úrade v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Predmetný materiál je zverejnený pod prílohou č. 2.
Dôvodová správa
K 1/ Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 512 125,91 eur. Je to rozdiel
medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Výsledok hospodárenia bol
plánovaný prebytok vo výške 115 779 eur, upravený už bol schodok vo výške 137 365 eur
a v skutočnosti bol prebytok vo výške 512 125,91 eur.
K 2 a 3/ Výsledok finančných operácií je prebytok vo výške 144 829,93 eur, čo je rozdiel
medzi príjmovými finančnými operáciami vo výške 289 550,65 eur (rezervný fond a zostatok
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prostriedkov ZŠ J. Zemana) a výdavkovými finančnými operáciami vo výške 144 720,72 eur
(splátky úverov).
Celkovým výsledkom rozpočtu je zostatok finančných prostriedkov na účtoch mesta vo výške
656 955,84 (okrem peňažných fondov a prostriedkov štátu). Je zdrojom peňažných fondov.
Rezervný fond sa tvorí podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z
prebytku rozpočtového hospodárenia.
Fond rozvoja bývania sa tvorí podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov. Finančné prostriedky, ktoré obec získa z predaja bytov, môžu byť
použité len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce.
Zo zostatku finančných prostriedkov vo výške 656 955,84 eur sa vylučujú:
• Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom
roku pre ZŠ Jána Zemana vo výške 5 166,79 eur
• Nevyčerpané účelovo určené prostriedky na ošatné pre matrikárku vo výške 99,58 eur
• Mylná platba 3 eurá
Takto upravený zostatok finančných prostriedkov za rok 2017 vo výške 651 686,47 eur
navrhujeme použiť takto:
•
•

Prídel do fondu rozvoja bývania vo výške 56 359,97 eur – za predaj bytov na Hrádzi
Prídel do rezervného fondu vo výške 595 326,50 eur

K 4/ Účtovný výsledok hospodárenia Mesta Nová Baňa je rozdiel medzi nákladmi a výnosmi.
Za rok 2017 je z podnikateľskej činnosti mesta – IC zisk vo výške 243,94 eur. Zisk
navrhujeme zaúčtovať na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
K 5/ Technické služby mesta skončili hospodárenie za rok 2017 so stratou z hlavnej činnosti
vo výške 30 982,48 eur a so ziskom z podnikateľskej činnosti vo výške 313,53 eur, spolu
strata 30 668,95 eur.
Stratu aj zisk je treba po skončení roka vysporiadať. Návrh na vysporiadanie je nasledovný:
Zisk vo výške 313,53 eur z podnikateľskej činnosti použiť na tvorbu rezervného fondu
organizácie. Zároveň rezervný fond vo výške 313,53 použiť na vykrytie straty z hlavnej
činnosti organizácie.
Stratu vo výške 30 668,95 eur z hlavnej činnosti vysporiadať s účtom nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
Účet 421 Zákonný rezervný fond je vytváraný len účtovne. Tvorí sa z výsledku
hospodárenia. Po vysporiadaní straty za rok 2015 sa dostal na úroveň nula. Doplnený bude
o 313,53 eur z výsledku hospodárenia podnikateľskej činnosti. Tento rezervný fond bude
hneď použitý vo výške 313,53 eur na krytie straty z hlavnej činnosti za rok 2017.
Účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov je mínus 40 583,24 eur.
Nakoľko výsledkom hospodárenia za rok 2017 je strata vo výške 30 668,95 eur,
nevysporiadaný výsledok hospodárenia sa o túto čiastku zvyšuje a je vo výške mínus
71 252,19 eur, čo je záporné vlastné imanie organizácie.
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách príspevková organizácia vykoná po uplynutí
rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa. Technické
služby mesta po uplynutí roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa
urobili a zriaďovateľovi vrátili nevyčerpaný bežný transfer vo výške 40 176,60 eur (v tom
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DPH splatná v roku 2018 vo výške 11 582 eur) a kapitálový transfer vo výške 5 754,29 eur
(čo je DPH splatná v roku 2018) .
Ing.K.Ditteová - Vážení poslanci, predkladáme vám na schválenie Záverečný účet mesta
Nová Baňa za rok 2017. Obsahuje všetky povinné náležitosti podľa zákona o rozpočtových
pravidlách.
V porovnaní so skutočnosťou roku 2016 boli v roku 2017 príjmy nižšie o 186 213 eur, ale
výdavky boli tiež nižšie a to o 245 216 eur, čím je celkový zostatok vyšší o 59 003 eur.
V porovnaní s rozpočtom roku 2017 je hospodárenie dobré. Plánovaný bol výsledok
rozpočtového hospodárenia schodok 137 365 eur a v skutočnosti je prebytok 512 126 eur.
Celkový rozpočet bol po poslednej zmene plánovaný vyrovnaný, v skutočnosti zostalo 656
956 eur.
Rozpočet v roku 2017 prešiel siedmymi zmenami, z toho 3 boli schválené na MsZ a 4
rozpočtové opatrenia boli v rámci kompetencií primátora mesta. V materiáloch sa uvádza
pôvodný rozpočet, rozpočet po 7. zmene a skutočnosť k 31.12.2017.
Výsledkom rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 512 126 eur, čo je rozdiel
medzi bežným a kapitálovým rozpočtom. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 522 450
eur, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 10 324 eur. Schodok je vyrovnaný
finančnými operáciami, ktoré sú prebytkové 144 830 eur. Celkový výsledok hospodárenia je
zostatok finančných prostriedkov vo výške 656 956 eur.
Príjmy
V porovnaní s rozpočtom roku 2017 sú:
Celkové príjmy (bez finančných operácií) v skutočnosti vyššie o 388 386 eur. Z toho:
- daňové príjmy sú vyššie o 97 369 eur, najmä výnos dane z príjmov zo ŠR vyšší o 49 188
eur a daň z nehnuteľností bola v skutočnosti vyššia o 48 680 eur.
- nedaňové príjmy vyššie o 51 029 eur, najmä príjmy z náhrad poistného plnenia, odvod z
výťažku z hazardných hier, ale aj správne poplatky, pokuty, príjmy z kultúrnych vystúpení, z
opatrovateľskej služby, refundácie a preplatky za EE a teplo a vratky.
- granty a transfery bežné sú vyššie o 15 148 eur, v tom dary a transfer na prenesené
kompetencie pre ZŠ J. Zemana, kde sa už rozpočet v decembri neupravoval.
- kapitálové príjmy sú vyššie o 221 848 eur. Predané boli dva objekty a to administratívno prevádzková budova na ul. Cintorínska – bývalá budova MsBP za 46 000 eur a budova na ul.
A. Kmeťa – bývalý klub chodcov za 104 629 eur aj s pozemkami. Plánované príjmy z predaja
pozemkov boli vyššie o 24 839 eur. V bytovkách na Hrádzi bolo predaných 13 bytov za
48 048 eur, zaplatené boli druhé časti kúpnych cien za dva byty Pod sekvojou 4 922 eur
a vrátená bola 30 % zľava z ceny bytu 3 390 eur z dôvodu jeho ďalšieho predaja. Príjmy
pôjdu do fondu rozvoja bývania.
Kapitálové transfery rozpočtované na zavlažovací systém pre tréningové ihrisko vo výške
10 000 eur sme neobdržali, zmluva so Slovenským futbalový zväzom bola uzatvorená až
v decembri, akcia sa presúva do roku 2018.
- príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou boli vyššie o 2 992 eur oproti
rozpočtu.
Výdavky
V porovnaní s rozpočtom roku 2017 sú celkové výdavky nižšie o 261 105 eur. Z toho bežné
výdavky o 219 403 eur, kapitálové výdavky o 41 702 eur a finančné operácie o 32 607 eur.
Bežné výdavky - sú nižšie o 219 403 eur, najväčšia úspora je v programe 1 výdavky verejnej
správy a to 86 377 eur – najmä na mzdách a odvodoch. Ďalších 30 058 eur je ušetrených
v programe 10 kultúra - plánované oslavy mesta sa nekonali, na oddelení kultúry úspora na
údržbe, na službách na honorároch, a na ZPOZ-e). Ďalšia veľká úspora bola v programe 5
Cestná doprava a to na prepravnom SAD 19 334 eur. Nevyčerpaných bolo 7 500 eur na akcii
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Križovatka Cintorínska, Školská, Kollárova z dôvodu náročnosti riešenia. V programe 11
vzdelávanie bolo neminuté 25 919 eur a to v ZŠ J. Zemana 16 966 eur, z toho neminuté
normatívne a účelové prostriedky pre ZŠ zo IV. štvrťroka 4 952 eur a ZUŠ neminula 7 748
eur.
Čiastka 12 651 eur je neminutá na programe 7 správa prenajímaného majetku a to na najmä
na energiách a údržbe, a 10 356 eur v programe 3 Verejný poriadok a bezpečnosť, z toho
8 227 eur MsP.
V rámci bežných výdavkov spomeniem väčšie akcie - TS vyasfaltovali verejné priestranstvá
a vjazdy na ul. Cintorínskej, parkovisko pri cintoríne, pri škôlke na ul. Nábrežná, parkovisko
pri bloku B na ul. Nábrežná.
Súvislým asfaltovaním opravili MK Hrádza a Kamenárska. Okrem toho boli urobené
vysprávky na 21 uliciach. Zrealizovali výmenu všetkých dverí na dome smútku.
Zrealizovaná bola výmena strešnej krytiny v KD Bukovina, stavebné úpravy v radničnej sieni
v múzeu s inštaláciou osvetlenia v miestnosti
panovníkov, stavebné práce v objekte
Materského centra Gašparko.
Väčším výdavkom bola asanácia budovy bývalej kuchyne pri CVČ
V ZŠ J. Zemana dokončili 1. etapu opravy elektroinštalácie zo štátnych zdrojov, v CVČ boli
urobené stavebné úpravy, v MŠ na ul. Nábrežná a ET Kolibská bola vykonaná údržba
väčšieho rozsahu.
Kapitálové výdavky sú nižšie o 41 702 eur, z toho 9 335 eur nerealizovaním „Odstavnej
plochy ul. Nábrežná“, 11 400 eur nerealizovaním Zavlažovacieho systému pre tréningové
ihrisko, nerealizovaním oplotenia časti pozemku na Tajchu, neuhradením 4 500 eur za
oplotenie pri CVČ.
Úspora výdavkov vznikla na akcii „Modernizácia vzduchotechniky ŠJ ZŠ J. Zemana“, na
rozšírení VISO Tajch, na úpravách spevnených plôch, VO Štúrova, PD na rekonštrukciu
exteriéru MŠ Nábrežná.
Najväčšou akciou v roku 2017 bolo dokončenie vyhliadkovej veže, modernizácia
vzduchotechniky v ŠJ ZŠ J. Zemana, rekonštrukcia dvora TS, vybudovanie chodníkov
k urnovým pomníkom a rozšírený bol mestský kamerový systém. Do ZUŠ bolo zakúpené
nové pianíno PETROF.
Vypracovaná bola projektová dokumentácia na kúpalisko, na rekonštrukciu exteriéru MŠ
Nábrežná, na zateplenie budovy kina a dopracovaná bola PD na kultúrne centrum.
Technickým službám mesta bol poskytnutý kapitálový príspevok vo výške 38 400 eur na
úhradu druhej časti kúpnej ceny za kuka voz a 19 888 eur na dodávku vyklápač. TS
dobudovali spevnené plochy Pod sekvojou, na ul. Štúrova. Rozšírili VISO Tajch.
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie sú vo výške 289 551 eur, z toho 60 796 eur sú prostriedky ZŠ J.
Zemana z roku 2016 a 228 755 eur je prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky.
Čerpanie kapitálových výdavkov bolo nižšie než sa predpokladalo, (niektoré plánované akcie
sa nezrealizovali, resp. došlo k úspore na akciách), nebolo treba použiť rezervný fond ako
mimorozpočtový zdroj v plánovanej výške (jeho použitie bolo nižšie o 25 041 eur).
V rezervnom fonde zostalo 508 204 eur.
Vo fonde rozvoja bývania zostalo 98 698 eur.
Výdavkové finančné operácie sú vo výške 144 721 eur, čo sú splátky úverov. Rozdiel
finančných operácií je plus 144 830 eur.
Rozpočet celkom je prebytok 656 956 eur.
Podnikateľskou činnosťou mesta je Informačné centrum. Účtujeme o nákladoch
a výnosoch. Náklady boli 15 828 eur, výnosy 16 072 eur, zisk 244 eur.
Zisk sa navrhuje zúčtovať s účtom Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
13

Školské zariadenia – výdavky čerpali v súlade s rozpočtom a poskytnutými transfermi.
V programe vzdelávanie je úspora oproti rozpočtu 25 919 eur. Úspora bola v základnej škole
a v ZUŠ.
Transfer na prenesené kompetencie pre ZŠ Jána Zemana je vyšší o 7 500 eur. Výdavky boli
použité v súlade s obdržaným transferom.
So školskými zariadeniami sme urobili zúčtovanie vzájomných finančných vzťahov ešte
koncom roka 2017, odviedli do rozpočtu mesta všetky zostatky neminutých finančných
prostriedkov spolu vo výške 25 624,45 eur zdroje mesta a ZŠ 5 166,79 eur zdroje štátu.
Technické služby – pôvodný plán nákladov a výnosov mali vyrovnaný vo výške 677 037 eur.
V štyroch zmenách rozpočtu mali pridané finančné prostriedky, čím sa im plán nákladov
a výnosov spolu s vlastnými zdrojmi a odpismi upravil na 911 117 eur. Skutočné náklady boli
892 195,39 eur a výnosy boli 861 212,91 eur. Výsledkom hospodárenia TS (rozdiel medzi
nákladmi a výnosmi) je strata v hlavnej činnosti 30 982,48 eur a zisk z podnikateľskej
činnosti 313,53 eur.
Usporiadanie straty a zisku sa navrhuje v návrhu na uznesenie.
Výnosy Technických služieb tvorí prevažne príspevok mesta. Schválený bol vo výške
607 507 eur, po štyroch zmenách rozpočtu bol vo výške 821 831 eur. Vzhľadom k tomu, že
TS dosiahli vyššie vlastné príjmy, v skutočnosti bol príspevok poskytnutý vo výške 813 845
eur. Na viacerých činnostiach nevyčerpali bežný príspevok spolu vo výške 40 176,60 eur a po
vyúčtovaní ho v roku 2018 vrátili na účet zriaďovateľa. V tom 11 582 eur je určené na DPH
hradenú v roku 2018 v rámci prenosu daňovej povinnosti na TS.
Okrem toho vrátili na účet zriaďovateľa aj nepoužitý kapitálový príspevok vo výške 5 754,29
eur, určený tiež na úhradu DPH v roku 2018.
Pripojené je stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, v ktorom odporúča
uzatvoriť návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2017 výrokom: celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Priložená je správa nezávislého audítora, kde konštatuje, že
priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Nová
Baňa k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu podľa zákona o účtovníctve a že mesto konalo v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách.
V návrhu na uznesenie sa navrhuje: Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2017
a celoročné hospodárenie mesta Nová Baňa za rok 2017 schváliť bez výhrad.
V materiáloch je priložená aj Správa o hodnotení plnenia Programu rozvoja mesta Nová
Baňa za rok 2017.

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Tiež na finančnej komisii, síce nie tento rok, ale myslím, že to
bolo pred rokom sme sa rozprávali o tom, že ten zostatok finančných prostriedkov vždy nie je
celkom ideálny, z toho dôvodu, že je to na úkor služieb poskytovaných občanom, takéto
kvázi šetrenie. Chcela by som k tomu dodať, že bol síce skoro 657 tis. eur, ale čakala som, že
bude ešte lepší, pretože v marci som sa dočítala, že k 31.12. mesto na vlastných účtoch
disponovalo finančnými prostriedkami v hodnote 1 265 321,70 eur, čiže tento záverečný účet
bol pre mňa trošičku sklamaním, keďže to bola nakoniec polovičná suma 656 955,84 eur.
A ani to nie je celkom ideálne, pretože, či už technické služby nestíhajú robiť svoju robotu,
alebo sa prenášajú nejaké kapitálové výdavky, môžeme uviesť tú odstavnú plochu na ul.
Nábrežná, takže mohlo to tam už byť v minulom roku. Ďakujem.
Ing.K.Ditteová - Tu miešame hrušky s jablkami.
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P.Forgáč – Chcel by som k tomu povedať, že niekto mieša hrušky s jablkami, ale určite nie
my. Možno hovoríte za seba pani Ditteová, keď ste dávali autorovi článku podklady, tak
možno ten potom miešal hrušky s jablkami. Ale je to trefné. Ja sa vyjadrím k rozpočtu,
záverečný účet som na komisii schválil, hlasoval som zaň a odporučím každému, aby ho
schválil a zobral ho na vedomie. Chcem tým ale povedať, že naozaj je kopec vecí, ktoré sme
nezrealizovali a nevieme dôvody, kvôli ktorým sme to neurobili, aj toto je do budúcnosti treba
na diskusiu. To je všetko.
Ing.T.Palaj – Chcel by som sa spýtať, ak tomu správne rozumiem, tak po rokoch nastala
situácia, že technické služby neporušili rozpočtovú disciplínu?
Ing.K.Ditteová - Áno.
Ing.T.Palaj - To znamená, že teda tento rok nie je problém s ich hospodárením resp. s tým,
ako použili svoje prostriedky? Ak by som sa k tomuto mohol spýtať pána riaditeľa, či existuje
priestor na to, aby technické služby zlepšili svoje hospodárenie napr. tým, že podporia svoju
podnikateľskú činnosť, keďže každoročne tam už je nejaký zisk, ktorý je síce minimálny, ale
je, pričom z hlavnej činnosti klasicky strata. Je možné zefektívniť to fungovanie tak, aby na
podnikateľskej činnosti sa možno dalo zarobiť viac? A tým by si teoreticky mohli zarobiť aj
na viacej zamestnancov, ktorí tam dnes chýbajú, kvôli čomu často krát nie je vykonávaných
mnoho činností. Či pán riaditeľ na to vidí priestor alebo nie?
F.Bakoš - Bol by som špatným manažérom, keby som povedal, že naša firma technické
služby je špičková a že nie je sa v čom zlepšovať. Každá organizácia, každá s.r.o. samozrejme
nejaké rezervy má a myslím si, že aj u nás sú určité rezervy. Povedal by som, že podnikanie
technických služieb je zamerané skôr na pomoc občanom a nie na tvorenie zisku organizácie.
Nechcem tým povedať, že strácame, ale v podstate môžem to vysvetliť napr. na nákupe
a predaji štrku sú minimálne marže. Predaj štrku v podstate beriem ako pomoc občanom.
Takisto je to trebárs pri vývoze kalov, septikov a takisto pri likvidácii biologického odpadu.
Je tam priestor na úpravu cien, je otázne, či chceme, aby sa firma uberala takýmto smerom.
Ing.T.Palaj - Neviem teda do akej miery by išlo o úpravu cien, ale minimálne teda viem, že
možno by stálo za to trochu zapracovať na marketingu a propagácii služieb. Pretože, keď som
si pozrel v regióne Nová Baňa je jediné mesto, ktoré ešte nemá web stránku s cenníkom
služieb TS, s popisom činnosti TS a o nejakej propagácii v nejakých miestnych médiách sa asi
tiež nedá úplne hovoriť. Možno taký typ na zlepšenie, ak potrebujeme vykrývať činnosti,
ktoré sú zo svojej podstaty stratové, či už je to spracovanie odpadov alebo ďalšie veci, na
ktorých dlhodobo strácame, tak síce odsuniem snahu pomoc občanom, ale možno je aj toto
cesta, ako nejakým spôsobom zvýšiť tie príjmy, aby tá celková strata aj na hlavnej činnosti
bola o čosi nižšia. Ale to je iba taký typ, ďakujem.
F.Bakoš – Uvažovali sme o zriadení web stránky, myslím si, že sa to aj objavilo
v požiadavkách v nejakých drobných financiách na to, aby sme mali vlastnú stránku, aby sme
ju spravovali. Je možné, že touto cestou sa budeme uberať, bol taký zámer v rozpočte, že by
sme to urobili takýmto spôsobom.
Mgr.J.Havran - Dúfam, že sa tou cestou neuberú, pretože si myslím, že na to nie je žiadny
priestor z pohľadu činnosti TS. Pokiaľ si budú stíhať svoje činnosti, pre ktoré sú zriadené
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a svoje hlavné činnosti budú zvládať riadne a včas, tak si myslím, že bude priestor podnikať aj
v iných oblastiach, ktoré teda môžu v zmysle toho povolenia, ktoré majú.
Ing.T.Palaj - Predpokladám, že pokiaľ napr. zdrojom toho, že nestíhajú svoje činnosti je
nedostatok ľudských kapacít, vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov, tak zrovna
zefektívnením podnikateľskej činnosti by sa mohli pokryť náklady na nových pracovníkov.
To je ale iba môj názor, Vy to asi vidíte inak. Myslím si, že ak do rozpočtu TS aj vďaka
podnikateľskej činnosti by išlo ešte viac prostriedkov, tak je šanca aj na rozvoj tejto
organizácie tak, aby stíhala aj tú hlavnú činnosť.
P.Forgáč – Ja budem rád pokiaľ TS budú plniť v prvom rade úlohy, na ktoré tu sú a sú
zriadené mestom a to je skvalitňovanie života občana Novej Bane. Robiť to včas,
v požadovanej kvalite a považovať to za prioritu samotnú a prvoradú, pán riaditeľ. V tom
prípade, myslím si, že činnosť TS bude dobrá a z hľadiska ľudí bude vnímaná pozitívne. Dnes
vidím určité štrámy aj napriek nespornej snahe TS plniť úlohy, na ktoré boli zriadené, tak nie
všetko stíhajú. Nie všetko stíhame včas, nie všetko robíme v dostatočnej kvalite, tak ako by
sme to robiť mali. Viem, že máme kopec iných úloh, polievať škvrny kade – tade po ihriskách
namiesto kosenia okolo činžákov, bolo by dobré, keby sme sa sústredili hlavne na veci, na
ktoré sme boli zriadení. Ale vyjadrím sa k tomu v najbližšom čase tohto zastupiteľstva.
Ing.K.Tužinský – Taktiež sa pridám k mojim kolegom, pretože takisto hospodárenie mesta
Nová Baňa, TS ako s.r.o. mesta nevnímam ako klasickú s.r.o., kde by sme mali byť hrdí na to,
že sme hospodárili so super výsledkami a máme kladný hospodársky výsledok, ale určite
máme priestor na zlepšovanie, či už nezrealizovaných projektov, čiže tieto projekty treba
určite zrealizovať a samozrejme na zlepšení života občanov a služieb pre občanov. Takže ja
podporím ktorýkoľvek projekt, ktorý bude slúžiť v tomto smere a nerád by som sa tu stretol
možno o rok, možno sa nestretnem, pretože koncom roka sú voľby, ale určite by som bol
nerád, keby tu bol takýto kladný hospodársky výsledok. Skôr by som bol radšej, keby boli
zrealizované projekty. Ďakujem.
U z n e s e n i e č. 40/2018
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa
berie na vedomie
1/
2/

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke Mesta Nová Baňa
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

schvaľuje
1/ usporiadanie rozpočtového hospodárenia Mesta Nová Baňa za rok 2017
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok hospodárenia

4 590 107,24 eur
- 4 067 657,08 eur
257 598,11 eur
- 267 922,36 eur
512 125,91 eur

2/ tvorbu rezervného fondu vo výške 595 326,50 eur
3/ tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške 56 359,97 eur
16

4/ Zúčtovanie zisku z podnikateľskej činnosti mesta Nová Baňa vo výške 243,94 eur s účtom
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
5/ tvorbu rezervného fondu vo výške 313,53 eur zo zisku z podnikateľskej činnosti
Technických služieb mesta Nová Baňa a použitie rezervného fondu vo výške 313,53 eur na
vykrytie straty z hlavnej činnosti Technických služieb Nová Baňa
6/ záverečný účet mesta za rok 2017 a celoročné hospodárenie mesta Nová Baňa za rok 2017
bez výhrad
7/ Správu o hodnotení plnenia Programu rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2017
Hlasovanie č. 5:
prítomní - 10
za - 10 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš
Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian
Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté
5. 1. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2018
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a
spracovateľkou bodu je Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia na Mestskom
úrade v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Ing.K.Ditteová – Vážení poslanci, predkladáme vám 1. zmenu rozpočtu mesta v roku 2018.
Vyskytlo sa veľa požiadaviek a preto sa táto zmena robí. Zmena je v bežnom rozpočte vo
výške 108 026 eur, z toho výdavky pre mestský úrad sú 15 308 eur, pre technické služby
87 291 eur a školstvo 5427 eur. Túto výšku výdavkov máme pokrytú v príjmoch v presne
takej istej výške 108 026 eur s tým, že zapájame výnos dane z príjmov zo štátneho rozpočtu,
ktorý je vyšší, než sme si my rozpočtovali, zapájame príjmy z odvodu TS. V kapitálovej časti
rozpočtu máme kapitálové príjmy len 5755 eur, ale to je tá vratka z TS, čo som spomínala
v záverečnom účte. Tú im hneď aj zapájame do ich výdavkov na spevnené plochy ul. Štúrova
a rekonštrukcia dvora TS na pokrytie DPH. Potom je tam ďalších 8 druhov výdavkov cez
mestský úrad vo výške 281 340 eur, pre TS vo výške 40 207 eur, teda v tejto zmene rozpočtu
zapájame kapitálové výdavky, spolu za 327 302 eur. Keďže máme príjmy 5755 eur, tak je
schodok kapitálového rozpočtu 321 547 eur a ten v plnej výške pokrývame z prevodu
prostriedkov z rezervného fondu. V tejto zmene rozpočtu budú teda príjmy vyššie o 435 328
eur a výdavky takisto v tejto istej výške. Ako spracovateľ materiálu by som chcela ešte teraz
povedať, že bol uzatvorený dodatok k nájomnej zmluve s Mestskými lesmi na prenájom toho,
čo Mestské lesy majú budovy, lesy a pozemky. Dohoda bola uzatvorená 3.5.2018 s tým, že do
mestského rozpočtu pôjde o 100 tis. eur menej. Teraz navrhujem v tejto zmene rozpočtu
opraviť v príjmoch na prvej strane, v bežných príjmoch bude ďalší riadok „Ekonomická
klasifikácia 212002 Z prenajatých pozemkov – 100 tis. eur“ a o riadok vyššie „Výnos dane
z príjmov, kde bolo 62 422 eur, navrhujeme 162 422 eur“. Keďže vieme, že výnos dani
z príjmov nám príde vo výške väčšej než máme v rozpočte, tak zapájame tento výnos dane vo
výške 162 422 eur. Týmto zostanú bežné príjmy celkom, tam sa už nič nemení vo výške
108 026 eur.
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1. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2018
Povolené prekročenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Program Kód Funkčná Ekonom.
Príjmy
Podprog. zdroja klasifik. klasifik.
Text
pôvodný
+
Projekt
rozpočet
Bežný rozpočet
Bežné príjmy
41
41
72a
41

111003 Výnos dane z príjmov
Príjmy z odvodu TS zo zúčtovania za rok
292009 2017
Bežné príjmy spolu:
311 Grant z Nadácie SPP
MŠ Nábrežná
Bežné príjmy školstvo spolu:
Bežné príjmy celkom:

2 563 500

62 422

0

40 177
102 599
1 000
4 427
4 427

0

1.
zmena

Výdavky
pôvodný +
1.
rozpočet zmena

2 625
922
40 177
1 000

108 026

Bežné výdavky
1.1.

41 01.1.1.

Správa mesta

494 352

7 280

501 632

1.2.

41 01.1.1.

Stavebný úrad

11 940

40

11 980

2.1.

41 01.3.3.

Matrika

3.2.

41 03.1.0.

Mestská polícia represia

3.4.

41 03.2.0.

4.1.

41 04.7.3.

7 118

40

7 158

111 942

1 420

113 362

Požiarna ochrana

11 932

0

11 932

Propagácia

21 226

80

21 306

18

7.1.

41 06.6.0.

Výdavky na nebytové priestory

65 730

438

66 168

9.2.

41 08.1.0.

Šport

55 304

450

55 754

10.2.1.

41 08.2.0.

Knižnica

42 927

80

43 007

10.3.

41 08.2.0.

Kultúrne služby

120 094

1 510

121 604

11.1.4.

41 09.1.1.1.

MŠ Nábrežná

0

1 400

1 400

12.2.1.

41 10.2.0.

Denné centrum seniorov LIPA

9 668

1 600

11 268

12.2.2.

41 10.2.0.

Opatrovateľská služba

126 629

520

127 149

12.3.

41 10.4.0.

450

750

Rodina a deti

300

Bežné výdavky MsÚ spolu:
2.3.

41 08.3.0.

Technické služby
Mestský rozhlas

5.2.1.

41 04.5.1.

Údržba MK

5.2.3.

41 04.5.1.

Ostatné výdavky na dopravu

6.1.1.

41 05.1.0.

8.1.

15 308
1 220

800

2 020

261 454

59 695

321 149

74 734

147

74 881

Nakladanie s KO

133 502

3 802

137 304

41 04.1.1.

Spoločná správa

146 171

6 581

152 752

8.5.

41 06.2.0.

Verejná zeleň

67 988

13 010

80 998

8.7.2.

41 06.4.0.

Verejné osvetlenie

58 237

37

58 274

8.8.1.

41 06.6.0.

Verejné WC

22 395

74

22 469

8.9.

41 08.4.0.

Pohrebníctvo

5 963

2 157

8 120

8.10.

41 08.1.0.

Tajch rekreačná oblasť

9.3.2.

41 08.1.0.

Správa štadióna

7 528

28

7 556

24 367

960

25 327

Bežné výdavky spolu:
11.1.4.

72a 09.1.1.1.

11.1.4.

41 09.1.1.1.

87 291

MŠ Nábrežná - Letná rozprávková čitáreň

0

MŠ Nábrežná

1 000
4 427

Bežné výdavky školstvo spolu:

4 427

Bežné výdavky celkom:

108 026

Rozdiel bežného rozpočtu:

0

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

19

1 000

41

239002 Z vratiek kapitálových príspevkov

5.2.1.

41 04.5.1.

Kapitálové príjmy spolu:
721001 Spevnené plochy ul. Štúrova

8.1.

41 04.1.1.

721001 Rekonštrukcia dvora TS

0

5 755 5 755
5 755
0

558

558

0

5 197

5 197

Kapitálové výdavky TS kód zdroja 41:
Kapitálové výdavky MsÚ
1.5.

46 01.1.1.

8.6.4.

46 06.2.0.

8.6.5.

46 06.2.0.

8.6.5.

46 06.2.0.

8.10.

5 755

711001 Nákup pozemkov

0

7 521

7 521

716 Rekonštrukcia objektu Zvonička - PD

0

3 000

3 000

716 Banský náučný chodník - PD

0

240

240

717001 Banský náučný chodník

0

17 540

17 540

46 08.1.0.

717001 Oplotenie časti pozemku Tajch

0

3 900

3 900

11.1.3.

46 09.5.0.2.

717001 CVČ betónový múrik, oplotenie

0

7 739

7 739

11.1.4.

46 09.1.1.1.

0

700

700

11.1.4.

46 09.1.1.1.

717001 Chodník, oplotenie a brána MŠ Kolibská

0

11 700

11 700

11.1.4.

46 09.1.1.1.

717002 Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná

0

229 000

229 000

716 Vykurovanie MŠ Štúrova - PD

Kapitálové výdavky MsÚ kód zdroja 46:

281 340

Kapitálové výdavky TS
5.2.1.

46 04.5.1.

721001 Spevnené plochy ul. Nábrežná

0

13 400

13 400

8.5.

46 06.2.0.

721001 Zakúpenie vozidla - dodávka

0

19 603

19 603

8.7.2.

46 06.4.0.

721001 Verejné osvetlenie

2 800

7 204

10 004

Kapitálové výdavky TS kód zdroja 46:

40 207

Kapitálové výdavky celkom:

327 302

Rozdiel kapitálového rozpočtu:
Finančné operácie
46

-321 547
483
163

454001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu

321 547

Finančné operácie spolu:

321 547

Dopad na rozpočet mesta:

435 328

V Novej Bani, 18.4.2018
Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová, v.r.

804
710

Schválil: Mgr. Ján Havran, v.r.
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435 328

Príloha č. 1 Oprava potrubia, podložia, most a Vpusť

1

Hrádza pri Unistave

10

Výmena kanalizačného potrubia, živičný kryt

Cena s
DPH
2400

2

Hrádza pri č.d. 20

10

odvodnenie vozovky oprava živičného krytu

2400

3

Zberač dážďových vôd Slnečná

6 BM Zapílenie, výkop, osadenie žľabu, betónovanie, asfalt.

2900

4

Oprava mostu Vstup

PČ

Názov MK

m²

Spôsob opravy

odvodnenie, odkopy, spevnenie betonáž,

960

SPOLU €

8660

KRITÉRIÁ na opravu výtlkov frézovaním a asfaltovaním:
1./ Bezpečnosť premávky na MK
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Príloha č. 2 Oprava výtlkov MK
PČ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Názov MK
Námestie Slobody
A. Kmeťa
Bernolákova
Mojzesova
M.R. Štefánika
Cintorínska
Kamenárska
Školská, parkovisko, chodník
Dodekova, Švantnerova
Tajch
Mariánska
Hájska
Mieru
Poliačikova
Brezová
Pod Gupňou
Nálepkova
Matiašova
Sadovnícka
Kolibská
Prírodná
Bukovina
Hornozemská
Štefankova
Bôrina
Lietajova
Laznícka
Sedlová
Viničná
Záhrb
Stará Huta
Chotár a babuliarka

m²
61
63
20
12
126
12
35
92
16
8
22
11
5
12
15
6
8
21
19
29
78
110
29
41
19
22
12
15
18
17
12
2210

Spôsob opravy
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
frézovanie, vyrovnanie, penetrácia, konečná úprava hr. 8 cm
oprava krytu penetračným makadamom s dvojitým preliatím 6cm
SPOLU €

KRITÉRIÁ na opravu výtlkov frézovaním a asfaltovaním:
1./ Bezpečnosť premávky na MK
2./ Zahustenie a intenzita dopravy
3./ Premávka SAD
4./ Turistické príjazdové komunikácie
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Cena s
DPH
2379
2457
780
468
4914
468
1365
3588
624
312
858
429
195
468
585
234
312
819
741
1131
3042
4180
1131
1599
741
858
468
585
702
663
468
23860
61426

Komentár k 1. zmene rozpočtu mesta v roku 2018
V 1. zmene rozpočtu mesta je zapracované povolené prekročenie príjmov aj výdavkov a
presun rozpočtovaných prostriedkov.
Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Vlastné príjmy – kód zdroja 41
Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve – pri tvorbe rozpočtu MF SR ešte
nezverejnilo východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2018. Zo
zverejnených údajov vyplýva pre mesto Nová Baňa čiastka 2 750 364 eur, čo je o 186 864 eur
viac, ako bolo v pôvodnom rozpočte mesta. Z tejto čiastky zapájame do rozpočtu mesta v 1.
zmene 62 422 eur potrebných na pokrytie bežných výdavkov, t.j. rozpočet príjmov na výnose
dane sa zvyšuje o 62 422 eur.
Príjmy z odvodu TS zo zúčtovania za rok 2017 – po skončení roka urobili TS mesta
zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa a odviedli na účet mesta čiastku
40 177 eur. Z nej časť vo výške 11 582 eur je prenos DPH z roku 2017.
Vlastné bežné príjmy spolu sa touto zmenou zvyšujú o 102 599 eur.
Príjmy na základe darovacej zmluvy – kód zdroja 72a
Grant z Nadácie SPP - príjmy tvorí grant na Letnú rozprávkovú čitáreň v MŠ Nová Baňa.
Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku grantový program
Regióny č.6/2018 prostredníctvom Nadácie SPP bol mestu poskytnutý finančný príspevok vo
výške 1 000 eur. Rozpočet príjmov zvyšujeme o 1 000 eur.
Školstvo - kód zdroja41
Materská škola Nábrežná – rozpočet sa zvyšuje o 4 427 eur.
Rozpočet príjmov je zvýšený o sumu preplatkov za energie za rok 2017, v tom 1 946 eur
preplatok za plyn a 2 481 eur preplatok za elektrickú energiu
Bežné príjmy spolu sa zvyšujú o 108 026 eur.

Bežné výdavky
Vlastné prostriedky - kód zdroja 41
Mestský úrad
Podprogram 1.1. Správa mesta – rozpočet sa zvyšuje o 7 280 eur a to 2 900 eur na výmenu
poruchového signalizačného zariadenia v budove MsÚ, o 880 eur na zvýšený podiel
príspevku zamestnávateľa na stravný lístok z pôvodných 1,95 eur na 2,20 eura a o 3 500 eur
na obnovu poškodenej metačnej listiny. Metačná listina, v ktorej sú vyznačené chotárne
hranice mesta, pochádza z roku 1355. Jedná sa o originál listiny, ktorá je uložená v Mestskom
múzeu a je značne rokmi poškodená. S ohľadom na dôležitosť dokumentu navrhujeme urobiť
nutné reštaurátorské práce na zachovaní tohto jedinečného dokumentu nášho mesta.
Podprogram 1.2. Stavebný úrad - rozpočet sa zvyšuje o 40 eur na stravovanie.
Podprogram 2.1. Matrika - rozpočet sa zvyšuje o 40 eur na stravovanie.
Podprogram 3.2. Mestská polícia represia - MsP navrhuje vo svojom rozpočte zvýšiť
výdavky na výpočtovú techniku z pôvodných 500 eur na 1 400 eur, t. j zvýšenie o 900 eur.
Čiastka 500 eur bola naplánovaná na výmenu osemročného PC. Hneď na začiatku roka na
pracovisku skolaboval iný PC, a preto bol nahradený tento v celkovej výške 700 eur. Naďalej
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ale zostáva potreba plánovanej výmeny osemročného PC a ukazuje sa potreba aj výmeny jeho
monitora po konzultácii s IT.
Rozpočet sa navrhuje zvýšiť o ďalších 240 eur na posudky. Začiatkom roku bola u troch
príslušníkov predlžovaná platnosť zbrojných preukazov pre výkon povolania v zmysle zákona
o zbraniach a strelive. Dotknutí príslušníci museli absolvovať psychologické a lekárske
vyšetrenia v komerčných cenách a úprava rozpočtu sa žiada na pokrytie už známych
nákladov. Rozpočet sa zvyšuje o 280 eur na stravovaní. Uvedenými zmenami sa rozpočet
mestskej polície navýši o 1 420 eur.
Podprogram 3.4. Požiarna ochrana - v 1.zmene rozpočtu sa navrhujú zmeny v presune
medzi jednotlivými položkami a doplnení položky (štúdie a posudky) bez navýšenia rozpočtu
podľa aktuálnych požiadaviek Dobrovoľného hasičského zboru mesta Nová Baňa z dôvodu
zabezpečenia cieľov a úloh dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Podprogram 4.1. Propagácia - rozpočet sa zvyšuje o 80 eur na stravovanie.
Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory - zvýšené výdavky za energie
predstavujú náklady za zálohové platby za odber elektrickej energie a plynu odkúpenej
nehnuteľnosti na ulici Mariánskej č. 8 v Novej Bani. Poistné sa zvyšuje o poistenie
vyhliadkovej veže Háj, ktoré bolo uzatvorené v roku 2018.
Podprogram 9.2. Šport – v zmene rozpočtu sa jedná o zníženie transferu OZ o 1 750 eur a
presun čiastky 1 300 eur na transfery na fyzickú osobu podnikateľa, nakoľko v čase tvorby
rozpočtu nebolo zrejmé či a v akej výške bude poskytnutá finančná dotácia z rozpočtu mesta
na rok 2018 pre fyzické osoby – podnikateľov. Zvyšných 450 eur sa presúva na transfer
občianskemu združeniu cez podprogram 12.3. Rodina a deti.
Rozpočet sa zvyšuje o 1 050 eur na zakúpenie štartovných čísiel v počte 300 ks. Tieto budú
využívané na predovšetkým na Ľahkoatletický míting, do ktorého sa zapájajú žiaci
novobanských škôl. V predchádzajúcich ročníkoch sa štartovné čísla požičiavali od rôznych
subjektov, pričom tieto boli nejednotné, v rôznych farbách a prevedeniach. Na tento účel sa
o 150 eur znižuje položka odmeny na dohody, nakoľko podujatie „Vyhlásenie
najúspešnejších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2017“ bolo zrealizované v inom formáte,
t. z. že nebola uzatvorená dohoda o vykonaní práce na spracovanie videoprezentácie.
Celkove po presunoch sa rozpočet na športe zvyšuje o 450 eur.
Podprogram 10.2.1. Knižnica - rozpočet sa zvyšuje o 80 eur na stravovanie.
Podprogram 10.3. Kultúrne služby – jedná sa o presun 6 000 eur z cestovného iným než
vlastným a 900 eur z prepravného na transfer občianskemu združeniu z dôvodu, že zmiešaný
zbor Cantus Monte Regis sa stal občianskym združením a finančné prostriedky, ktoré boli
schválené v rozpočte na rok 2018 budú poskytnuté formou finančnej dotácie.
Rozpočet sa zvyšuje o 1 350 eur na údržbu objektov a to:.
Výmena poškodeného žľabu na budove kina VATRA. V roku 2017 bola vykonaná oprava
navlhnutých stien v priestoroch budovy, konkrétne vo veľkej šatni. Výmenu žľabu je nutné
zrealizovať z dôvodu, aby nedošlo k opakovanému navlhnutiu a poškodeniu stien. Navýšenie
rozpočtu na realizáciu uvedených prác je v sume 400 eur.
Výmena osvetlenia javiska v kinosále – výmena za LED osvetlenie. Súčasné osvetlenie nie je
vhodné z dôvodu diskomfortu účinkujúcich (osvetlenie vydáva nadpriemerné teplo
a vzduchotechnika, ktorá zabezpečuje cirkuláciu vzduchu v kinostále nemá dosah až na
javisko). Zároveň sa týmto dosiahne aj zníženie spotreby elektrickej energie. Navýšenie
rozpočtu na realizáciu je v sume 950 eur. Rozpočet sa zvyšuje o 160 eur na stravovanie, t.j.
celkom o 1 510 eur.
Projekt 11.1.4. Letná rozprávková čitáreň v MŠ Nová Baňa – do rozpočtu sa dopĺňa nový
projekt schválený a podporený Nadáciou SPP s dofinancovaním projektu zo zdrojov mesta v
predpokladanej sume 1 400 eur.
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Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA – rozpočet sa zvyšuje o 1 600 eur na
zhotovenie ohniska, stola a 4 ks lavičiek v DSC LIPA.
Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba - rozpočet sa zvyšuje o 520 eur na stravovanie.
Projekt 12.3. Rodina a deti – do rozpočtu sa pridáva 450 eur - dotácia na televízor určená
pre OZ DSS Hrabiny. (Projekt nepodporený z komisie športu).
Bežné výdavky MsÚ kód zdroja 41 spolu sú vo výške 15 308 eur.

Technické služby – spolu zvýšenie o 87 291 eur, z toho:
Bežné výdavky – strava + 1 103 eur.
Z dôvodu ukončenia jedálenskej prevádzky Gastro-nov v Knauf Insulation, s ktorým TS mali
uzatvorenú zmluvu o dodávaní obedov, boli zamestnanci nútení vyhľadať alternatívne
riešenie stravovania sa. Keďže hodnota obedov v ostatných prevádzkach a reštauračných
zariadeniach prevyšuje hodnotu jedálnych kupónov, ktoré zamestnancom TS poskytujú,
žiadajú o navýšenie príspevku na stravovanie zamestnancov, aby pokryli náklady na
zakúpenie jedálnych kupónov s vyššou hodnotou. Príspevok za Technické služby na
stravovanie sa zvýši oproti pôvodným 1,95 eur na 2,20 eur na zamestnanca.
Bežné účelové výdavky + 86 188 eur.
Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu + 800 eur.
Prekládka rozhlasového vedenia na ul. Cintorínska – na ul. Cintorínska je rozvod mestského
rozhlasu zriadený cez strechu súkromného domu. Majiteľ súkromného domu plánuje
rekonštrukciu domu a strešnej krytiny. Na základe plánovaných prác vyzval mesto
o prekládku vedenia.
Projekt 5.2.1. Údržba MK + 59 546 eur.
Oprava potrubí MK Hrádza, vstup na most na štadión a zberač dažďových vôd Slnečná –
8 660 eur.
Na MK Hrádza na dvoch miestach celoročne vyteká voda z podložia, resp. z kanalizačnej
šachty na MK. Počas zimných mesiacov dochádza k namŕzaniu a zvýšeným nákladom na
údržbu týchto úsekov. Pri oneskorených zásahoch dochádza k šmykom a kolíziám
motorových vozidiel.
Ako v jarných, tak aj v zimných mesiacoch dochádza k unikaniu vody medzi mostné teleso
a komunikáciu pri štadióne. V predmetných úsekoch je potrebné opraviť podložie a vymeniť
kanalizačné potrubie. Oprava mostu Vstup bude realizovaná zapílením asfaltového povrchu
pri vstupe na most pri štadióne. Po zapílení bude odobratá časť štrkového materiálu, trhlina
bude vytmelená, opätovne bude aplikované štrkové lôžko, jeho zhutnenie a konečné
asfaltovanie.
Zberač dažďových vôd na ul. Slnečná – zberač slúži na zachytávanie dažďových vôd na ul.
Slnečná. V súčasnej dobe táto voda nie je zachytávaná a preteká na štátnu cestu Starohutská
a odtiaľ do dvora a na súkromné pozemky. Vybudovaním tohto zberača bude voda odvedená
do prícestného rigola pri štátnej ceste.
Oprava výtlkov MK podľa zoznamu – 41 424 eur - na základe zákona č. 135/1961 Zb. ako
správca MK predkladáme návrh na opravu výtlkov MK podľa prílohy č. 1. Vysprávky MK
budú vyfrézované, vyčistené, penetrované a opravené pokládkou živičného krytu AC11O hr
100 mm.
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DPH - vzhľadom k tomu, že asfaltovanie a opravy MK sú stavebné práce, podľa § 69 ods. 12
písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na
TS spadá povinnosť uhradiť DPH. Preto transfer mesta na opravy a asfaltovanie MK
vykonané v poslednom štvrťroku 2017 pokryli len sumy faktúr bez DPH. Keďže organizácia
Technické služby je štvrťročným platcom DPH, daň za posledný štvrťrok TS uhradili
v januári 2018. Túto však nemali naplánovanú v rozpočte. A preto sa teraz na už ukončené
akcie pridáva čiastka 9 462 eur na: .
Asfaltovanie vjazdov dodávateľsky – DPH vo výške 4 351,08 eur,
Asfaltovanie odstavných plôch – DPH vo výške 4 944,08 eur,
Oprava chodníka pred farou – DPH vo výške 166,60 eur.
Projekt 6.1.1. Nakladanie s odpadmi + 3 500 eur.
Oprava hydraulickej ruky MAN887AR – z dôvodu veľkých netesností na hydraulickej ruke
MAN je potrebná oprava rozvodov na hydraulickej ruke. Oprava spočíva v demontáži
a oprave celého prídavného zariadenia, výmene hadíc v stĺpe, premiestnenie hydraulickej
nádrže, následnou výrobou konzol, výmena hadíc na zdvihovom zalamovacom valci a na
výsuvnom vývozníku. Všetky práce je možné vykonať len pri demontovaní celého
prídavného zariadenia a spätným namontovaním na vozidlo. Práce bude vykonávať
autorizovaný špecializovaný servis. Z dôvodu chyby na vozidle nám pri servisnej prehliadke
nebola potvrdená platnosť certifikátu.
Podprogram 8.1. Spoločná správa TS + 6 360 eur.
Oprava miestnosti pre zriadenie archívu TS – práce budú vykonané dodávateľsky. Z dôvodu
nevyhovujúcich podmienok pre archiváciu dokumentov je potrebné zriadiť miestnosť pre
bezpečné uskladnenie účtovných, mzdových, evidenčných a iných archívnych dokladov.
Práce zahŕňajú demontáž a odstránenie starých drevených priečok, dverí a políc. Následne
budú priečky nahradené murivom a osadením nových dverí. Do uvedených miestností sa
namontuje elektroinštalácia s osvetlením. Všetky steny budú osieťkované, ostierkované
a vymaľované.
Oprava fasády na budovách a garážach TS – práce budú vykonané dodávateľsky na základe
cenovej ponuky a prieskumu trhu. Oprava fasády bude spočívať v dvojnásobnom nátere
alkytonom brán a kotolne, v nátere vlnitého plechu, oprave omietok a dvojnásobnej akrylovej
maľovke.
Podprogram 8.5. Verejná zeleň + 12 900 eur.
Náhradná výsadba stromov – na základe rozhodnutí mestského úradu OŽP je potrebné
vykonať náhradnú výsadbu vypílených stromov. Miesta výsadby sú určené jednotlivými
rozhodnutiami.
Materiál na spracovnie BRKO – kompost – povinnosťou zberu BRKO od občanov vznikla
potreba drvený a štiepkovaný biologicky rozložiteľný odpad kompostovať. Pre
kompostovanie nazbieraného odpadu je treba zakúpiť potrebný materiál.
Podprogram 8.9. Pohrebníctvo + 2 120 eur.
V poslednom štvrťroku 2017 TS vykonávali výmenu dverí na Dome smútku – prenos DPH
podľa § 69 za rok 2017 je vo výške 2 119,49 eur.
Projekt 9.3.2. Štadión + 960 eur.
Oprava omietky, vysprávky, maľovanie – na základe kontroly hygieny priestorov sociálnej
budovy na štadióne a zápisu je potrebné vykonať hygienický náter vnútorných priestorov
budovy.
Technické služby spolu - príspevok je vo výške 87 291 eur.
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Výdavky na základe darovacej zmluvy - kód zdroja 72 a
Projekt 11.1.4. Letná rozprávková čitáreň v MŠ Nová Baňa – do rozpočtu sa dopĺňa nový
projekt so zámerom vytvoriť nové, lepšie a atraktívnejšie podmienky pre aktívne využitie
voľného času a rozšíriť možnosti výchovy detí predškolského veku a spoluprácu rodiny, školy
a verejnosti. Výdavky sú určené na vybudovanie malej oddychovej a relaxačnej zóny,
zakúpenie Tulli vakov, lavičiek, europaliet, regálov a stolíkov do interiéru letnej čitárne,
vymaľovanie fasády domčeka a zakúpenie kníh. Projekt bol schválený Nadáciou SPP. Do
rozpočtu sa pridáva predpokladaná dotácia na projekt v sume 1 000 eur.
Školstvo - kód zdroja41
Podprogram 11.1. Školstvo
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná - rozpočet sa zvyšuje o 4 427 eur, v tom: interiérové
vybavenie 1 600 eur, výpočtová technika 1 000 eur, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
600 eur, softvér 227 eur, výpočtová technika 1 000 eur. Prostriedky budú použité na kúpu
antivírusových programov do notebookov a počítačov, na kúpu ozvučovacej techniky, dvoch
multifunkčných zariadení do triedy B a C, na kúpu notebooku, na dvere do tried a na kúpu
dátového projektoru.
Okrem spomínaného zvýšenia sa realizujú potrebné presuny v rámci položiek, a to MŠ mzdy
-418 eur (tarifný plat), transfery +418 (náhrada PN), ŠJ mzdy -127 eur (tarifný plat), transfery
+127 eur (náhrady PN).
Bežné výdavky školstvo spolu sú vo výške 4 427 eur.
Bežné výdavky celkom sú vo výške 108 026 eur.
Bežné príjmy sú 108 026 eur a bežné výdavky sú tiež 108 626 eur, bežný rozpočet je
vyrovnaný.
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Z vratiek kapitálových príspevkov – po skončení roka urobili TS mesta zúčtovanie
finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa a odviedli na účet mesta čiastku 5 755 eur za
neodvedenú DPH zo IV. štvrťroka 2017 za akcie Spevnené plochy ul. Štúrova
a Rekonštrukciu dvora TS. V plnej výške sa zapája do rozpočtu na povolené prekročenie
výdavkov.
Kapitálové výdavky TS
Projekt 5.2.1. Spevnené plochy ul. Štúrova – v poslednom štvrťroku 2017 TS vykonávali
asfaltovanie a opravy MK v súčinnosti s dodávateľom. Akcia je ukončená, ale prenos DPH
podľa § 69 za rok 2017 je vo výške 558 eur.
Podprogram 8.1. Rekonštrukcia dvora TS – v poslednom štvrťroku 2017 TS vykonávali
rekonštrukciu dvora TS. Akcia je ukončená, ale prenos DPH podľa § 69 za rok 2017 je vo
výške 5 197 eur.
Kapitálové výdavky TS kód zdroja 41 spolu sú vo výške 5 755 eur na odvod DPH.
Kapitálové výdavky MsÚ
Podprogram 1.5. GP, znalecké posudky, výkupy - rozpočet sa zvyšuje o 7 521 eur. Ide o
vrátenie časti kúpnej ceny vo výške 7 520,63 eur za pozemok podľa uzavretej Zmluvy o
budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 2/2017 zo dňa 28.3.2017 na základe
žiadosti od budúceho kupujúceho, ktorý v stanovenom termíne nezačal s výstavbou RD
a dochádza k zrušeniu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
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Projekt 8.6.4. Rekonštrukcia objektu Zvonička – PD - v rámci Náučného chodníka
Zvonička, je budova Zvoničky jednou z turistických zastávok. Do budovy sa okrem
vyhotovenia plechových okeníc a elektroinštalácie na údržbu dlhodobo neinvestovalo. Je
v kritickom stave, hlavne zatekajúca strecha. Pre lepšie využitie objektu v budúcnosti
a zachovanie majetku mesta je plánovaná rekonštrukcia celého objektu s privedením pitnej
vody, ktorá momentálne absentuje a vybudovanie žumpy. Na vyhotovenie projektovej
dokumentácie a poplatkov za vyjadrenia sa navrhuje do 1. zmeny rozpočtu suma 3 000 eur.
Projekt 8.6.5. Banský náučný chodník – do rozpočtu sa zavádza nový projekt, ktorého
zámerom je odprezentovať históriu a zachované pamiatky baníctva, prispieť k zvýšeniu
atraktivity mesta, rozšíreniu príležitosti v oblasti cestovného ruchu a baníctva i aktívneho
trávenia voľného času v prírode pre obyvateľov a návštevníkov Výdavky sú určené na
vybudovanie náučného chodníka. Zahŕňajú 15 ks informačných tabúľ - výroba a osadenie
drevených tabúľ, 16 ks výroba a osadenie plastových tabúľ s grafickým spracovaním vrátane
jazykovej korektúry a prekladu, 12 ks výroba a osadenie lavičiek, 2 ks výroba a osadenie
stolov, vypracovanie polohopisného plánu pre osadenie informačných panelov, vyhotovenie
a inštalácia turistických smerovníkov a smeroviek, Q-kód a doména. Finančná čiastka je
uvedená odhadom 240 eur na PD a 17 540 eur na realizáciu. Celkové náklady na vybudovanie
náučného chodníka budú známe po verejnom obstarávaní.
Podprogram 8.10. Oplotenie časti pozemku Tajch - z dôvodu väčšieho rozsahu prác, ako
bolo pri tvorbe rozpočtu 2017 plánované, cenové ponuky na výzvu na predkladanie ponúk na
túto akciu zo 16.11.2017 presiahli výšku rozpočtu. To následne viedlo k rozhodnutiu túto
akciu v roku 2017 neuskutočniť. Na základe uskutočneného prieskumu trhu sa navrhuje do 1.
zmeny rozpočtu na rok 2018 suma 3 900 eur.
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času - Betónový múrik, oplotenie a úprava terénu - v
roku 2017 bolo zrealizované oplotenie areálu Centra voľného času, ktoré pozostávalo
z vykopania a zhotovenia základových pásov, vymurovania múrika a inštalácie stĺpikov s
pogumovaným pletivom. Následne bol upravený terén. Počas realizácie prác boli zistené
nepredpokladateľné skutočnosti, ktoré viedli k prácam na viac. Bolo nutné odstrániť
základové pásy, ktoré boli v zemi po odstránení budovy asanovanej v roku 2017.
Odstraňovaním základov sa navýšil objem prác, tak isto sa navýšil materiál použitý na nové
základové pásy a z dôvodu nerovnosti terénu, bolo treba nové základové pásy a múrik navýšiť
a prispôsobiť terénu. To všetko viedlo k navýšeniu rozpočtu realizovaných prác. V roku 2017
nebol podpísaný dodatok ku zmluve, takže práce nemohli byť fakturované a nedošlo
k vyplateniu za prevedené práce. Z toho dôvodu sa navrhuje do 1. zmeny rozpočtu na rok
2018 suma 7 739 eur.
Projekt 11.1.4. MŠ Štúrova -- Vykurovanie a vyregulovanie systému – PD - MŠ Štúrova
je vykurovaná centrálne plynovými kotlami umiestnenými v kotolni v objekte MŠ. Od roku
2017, po problémoch so zastaralými kotlami, ide prevádzka kotolne na núdzový kotol.
Vykurovanie a vyregulovanie systému je potrebné riešiť systematicky. Z toho dôvodu je
potrebné vyhotoviť projektovú dokumentáciu a úpravy realizovať jej zmysle. Na základe
týchto skutočností sa navrhuje do 1. zmeny rozpočtu na rok 2018 suma 700 eur.
Projekt 11.1.4. MŠ Kolibská - chodník a vstupná brána - pre bezpečné parkovanie áut pri
zanášaní a vyzdvihovaní detí zo škôlky na Kolibskej ceste, je do 1. zmeny rozpočtu na rok
2018 navrhnutá alternatíva s parkovaním pri KD Štále s tým, že sa vybuduje chodník zo
zámkovej dlažby a brána. Taktiež je nevyhnutné odstrániť staré oplotenie v dĺžke 110 bm
a nanovo vybudovať 180 cm vysoké, pogumované pletivo s osadením stĺpikov s tým, že
pozemok mesta na ktorom bude oplotenie vybudované, bude zamerané geodetom. Do 1.
zmeny rozpočtu na rok 2018 sa navrhuje suma 11 700 eur.
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 - Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2 - v roku 2017
bola vyhotovená projektová dokumentácia na rekonštrukciu exteriéru MŠ Nábrežná. Jej
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súčasťou bol aj podrobný výkaz výmer s rozpočtom. V zmysle rozpočtu na realizáciu diela sa
navrhuje do 1. zmeny rozpočtu na rok 2018 suma 229 000 eur.
Kapitálové výdavky MsÚ sú spolu vo výške 281 340 eur.
Kapitálové výdavky TS
Projekt 5.2.1. Spevnené plochy ul. Nábrežná – nakoľko akciu TS v roku 2017 z časových
dôvodov a vplyvom nepriaznivého počasia nezrealizovali, zaraďuje sa opätovne do rozpočtu
roku 2018 vo výške 13 400 eur.
Podprogram 8.5. Verejná zeleň
Zakúpenie vozidla – dodávka do 3,5 t – 19 603 eur - od roku 1990 je používaný na stredisku
verejná zeleň skriňový Peugeot so stavom tachometra 220 000 km v katastri mesta Nová
Baňa. Toto vozidlo slúžilo aj v prípade nepriaznivého počasia na prepravu materiálov a
techniky. Je technicky zastaralé, neopraviteľné, nespôsobilé pre ďalší výkon činnosti.
Predmetné vozidlo TS plánujú nahradiť novým skriňovým vozidlom značky Fiat Ducato
Light. Do rozpočtu sa na tento účel dáva čiastka 19 603 eur.
Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie
Rozšírenie VO priechod pre chodcov + PD – pre rozšírenie VO pre priechod pre chodcov je
potrebná vypracovaná projektová dokumentácia - zvýšenie rozpočtu o 384 eur. Okrem toho
je potrebné dofinancovať pôvodne schválený kapitálový príspevok vo výške 2 800 eur o 320
eur na základe cenovej ponuky, spolu na VO 704 eur.
Rozšírenie VO Bôrina a VO Štefankova + PD – pre skvalitnenie života obyvateľov mesta
Nová Baňa je potrebné rozšíriť VO na ul. Bôrina a Štefankova. Pod pojmom rozšírenie sa
rozumie inštalovanie 8 ks LED svietidiel a inštalácia 300 m kábla. Práce budú vykonané
dodávateľsky a ukončené revíznou správou. Rozpočet sa zvyšuje o 768 eur na PD a 5 732 na
realizáciu.
Kapitálové výdavky TS spolu sú vo výške 40 207 eur.
Kapitálové výdavky celkom sú vo výške 327 302 eur.
Nakoľko kapitálové príjmy sú vo výške 5 755 eur a výdavky vo výške 327 302 eur,
výsledkom je schodok kapitálového rozpočtu vo výške 321 547 eur, ktorý bude pokrytý
prostriedkami rezervného fondu.
Finančné operácie
Prevod prostriedkov z rezervného fondu – na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu
budú použité prostriedky rezervného fondu vo výške 321 547 eur.
Dopad na rozpočet mesta – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 435 328 eur a rozpočet výdavkov
o 435 328 eur, čo je vyrovnaný rozpočet.

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Začala by som najskôr bodmi, ktoré som mala k tomuto
pripravené a potom budem reagovať na toto prekvapenie. Chcem sa spýtať projektovej
manažérky mesta projekt 8.6.5 Banský náučný chodník, tu bola podaná žiadosť na VÚC,
nebolo to podporené v žiadnej výške. Mohla by si nám k tomuto niečo bližšie povedať? Lebo
je to dosť vysoká suma, čo sa tam navrhuje, je škoda realizovať niečo zo svojho, keď to
môžem realizovať z externých zdrojov.
PhDr.L.Bieliková – Áno máme už informáciu, že z externých zdrojov sa nám bohužiaľ
nepodarilo tento rok získať finančné prostriedky. Žiadame 5 tis. eur a z toho dôvodu sme
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museli celú čiastku tak, ako bola nacenená v predbežných cenových ponukách dať za vlastné
prostriedky. Ako spomínal aj pán Vén na budúci rok by sme chceli realizovať druhú etapu
a tam by sme chceli opätovne žiadať tiež externé zdroje a uvidíme, ako sa nám to podarí.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Tam sa pridáva 17 543 eur a z VÚC bola možnosť získať len
maximálne 5 tis. eur.
PhDr.L.Bieliková - Áno maximálne 5 tis. eur a to sme využili v plnej výške a zvyšná časť by
bola financovaná aj tak z našej strany.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Lebo som bola na stretnutí na mestskom úrade a pán primátor
sám priznal, že tam z VÚC neboli tieto peniaze vyčerpané a tu došlo len k nejakému
neskorému podaniu, tak je to škoda, ale myslela som si, že tam je možnosť získať viac ako 5
tis. eur žiadať.
PhDr.L.Bieliková – Áno, neboli sme jediné mesto, bolo ich tam viacej, ktorí nesplnili tie
podmienky. Nakoľko chyba nastala v tom, že bolo evidované do 29. februára v kalendárny
rok, len v tom VZN-ku to tam bolo myslené len na rok 2016, kedy to bolo vyhlásené. Inokedy
to platí od 30. septembra, takže z tejto chyby sa poučíme a na rok 2019 budeme žiadať do 30.
septembra 2018. Ale máme tiež informáciu, že budú nejaké nové podmienky, takže opätovne
to budeme sledovať, aby sme sa vedeli zapojiť, ak náhodou termíny zmenia. Aj keď to bolo
odkonzultované s projektovým manažérom, pre túto dotáciu, že je platný termín február,
takže bohužiaľ nastali takéto zmeny.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Čo sa týka predložených materiálov, tak máme uvedené, že
materiál obsahuje tri prílohy k údržbe miestnych komunikácií a sú tu len dve prílohy, ale ja tú
tretiu som mala k dispozícií v komisii dopravy, kde sme sa vyjadrili, že aj tie zvyšné cesty,
ktoré nevyšli za sumu, ktorú sme schválili v decembri 2017, alebo aspoň časť z nich by bolo
dobré tiež vyasfaltovať. Čo sa týka zníženia nájmu zo 120 tis. eur na 20 tis. eur, tak určite
s tým nesúhlasím a nepodporím to. Pozerala som si zmluvu a chcela by som sa vyjadriť
k Dodatku č. 10 k Nájomnej zmluve č. 13/2009, kto tento dodatok pripravoval, mestské lesy
alebo mestský úrad?
Mgr.J.Havran - Myslím si, že Mesto Nová Baňa.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – A kto konkrétne? Ale v podstate to je jedno, Vy ste to
podpisovali, máte právnické vzdelanie, tak sa Vás chcem spýtať na bod č. IV. „Tento dodatok
nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť od 1. 1. 2018.“ Že by
ste mi vysvetlili, ako sa toto dá?
Mgr.J.Havran - To zrejme nie je správne ustanovenie, v tom prípade bude platiť to, čo
zákon stanovuje.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – V tom prípade tú zmluvu nemusíme brať do úvahy.
Mgr.J.Havran - Zmluva je platná, to ustanovenie nebude platné, bude platiť zákon. Toto
ustanovenie nezneplatňuje tú zmluvu ako takú, to znamená, nie je absolútne neplatná, toto
ustanovenie je neplatné a platí to, čo stanovuje zákon.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Viete sa k tomu vyjadriť, čo konkrétne to znamená?
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Mgr.J.Havran – Myslím si, že to je chyba úradníka, ktorý to pripravoval, ja som si to
rovnako nevšimol.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Neviem, bola by som nerada, aby sme sa dnes rozhodovali
znižovať príjmy mesta na základe zmluvy, ktorá je chybne vypracovaná.
Mgr.J.Havran – To sa vy nerozhodujete, vy beriete na vedomie len fakt, ktorý je už
v podstate hotový.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – No nie, lebo pani Ditteová nám povedala, že tam treba schváliť
v tej zmene rozpočtu, my ideme o tom hlasovať – 100 tis. eur a + 100 tis. eur, čiže my
rozhodujeme o tom nepriamo.
Mgr.J.Havran - Pokiaľ chcete rozdeľte peniaze aj ktoré nemáte, môžete kľudne aj viac.
Môžete povedať, že štát nám dal pol milióna viacej, kľudne o nich hlasujte, navrhnite ich,
dajte do rozpočtu. Toto je fakt, ktorý je realitou a buď ho zoberiete na vedomie a zapracujete
ho do rozpočtu alebo ho nezoberiete na vedomie. Môžete minúť kľudne aj ďalšie peniaze, len
aby boli kryté tým rozpočtom. To je dôležité. To znamená, že ono je teraz isté, že tie
prostriedky z mestských lesov neprídu, preto je ten rozpočet v takomto stave schodkový
a navrhuje sa, aby bol vyrovnaný z príjmov, ktoré do tohto mesta prídu z podielových daní.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – A Vy máte zistené všetky dôsledky, ktoré vyplývajú z toho
dodatku, čo ste podpísali?
Mgr.J.Havran - Myslíte aké, trestnoprávne alebo?
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Daňové a pod..
Mgr.J.Havran - Ja mám všetky zistené. Myslíte ako to, že spoločnosť bude 4 roky v strate,
alebo.....
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Pre mňa nie je problém, že spoločnosť je v strate, pre mňa je
problém platiť za niečo jeden rok 120 tis. eur a o rok na to, za to isté platiť 20 tis. eur. Nemusí
to byť problém len pre mňa, že by som chcela, aby to bolo v príjmoch mesta, ale môže to byť
aj pre nejaké kontrolné orgány problém.
Mgr.J.Havran – To už môže byť dlhšie, keď sa pozriete na tie hospodárske výsledky
a daňové povinnosti tej spoločnosti.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – O takomto skoku v nájomnom neviem. Viem, že bývalo vyše
140 tis. eur.
Mgr.J.Havran – Ja nehovorím o nájomnom, hovorím o hospodárskom výsledku o zisku
a strate.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Veľa spoločností je v strate.
Mgr.J.Havran - A prečo je v strate táto spoločnosť?
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Ing.V.Valachovičová,PhD. – Pretože bola zle odhadnutá ťažba v rámci decénia, aspoň tak
nám to bolo tvrdené.
Mgr.J.Havran – Myslíte, že bol stanovený vysoký nájom, hej?
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ešte by som chcela k Dodatku č. 9, ktorý som si tiež našla, sa
Vás spýtať, ako je možné meniť tretieho, alebo už sa ani neviem v tých vašich dátumoch
vyznať, dajme tomu, že štvrtého, že by sme sa držali zákona a nie vášho ustanovenia. Takže
4. mája, kedy bola tá zmluva pravdepodobne účinná, lebo 3. mája bola zverejnená, napriek
tomu v Dodatku č. 9 bolo, že „Zmenu výšky ročného nájomného si zmluvné strany môžu
dohodnúť najneskôr do 31. marca bežného kalendárneho roka.“ Takže s týmto ste sa akože
tiež vysporiadali, s porušením toho ustanovenia?
Mgr.J.Havran - Určite, zmluvné strany môžu zmeniť na základe vzájomnej dohody aj toto
ustanovenie.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ale nie v jednom dodatku. Môžu, ale nie zároveň meniť výšku
a zároveň meniť aj toto ustanovenie.
Mgr.J.Havran - V tej zmluve sa píše, že môžeme vzájomnou dohodou meniť ustanovenia.
Tak sme to urobili.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Nemám k tomu čo viac povedať, nepodporím zmenu rozpočtu
– 100 tis. eur v príjmoch + 100 tis. eur na výnos dane poukázané samospráve a mali sme dnes
k tomuto bodu aj dozornú radu, tak možnože sa k tomu vyjadria ostatní.
M.Marko – Takisto ako kolegyňa Valachovičová som sa chcel spýtať, aký je dôvod, lebo
sme neboli na valnom zhromaždení, nakoľko si ho zvolal ako to väčšinou robíš zo dňa na deň
a my sme zamestnaní a máme aj povinnosti, ale dôvod, prečo to tak je? Či teda budeme
využívať len šestinu tej plochy alebo budeme celú plochu využívať za 20 tis. eur, to je potom
dobrá trhová cena, ako to máš rád, keď povieš, aby sa všetko trhové robilo. Toto mi prosím
Ťa vysvetli, aby sme vedeli, lebo mám informácie len zo zápisnice a nie od Teba ako valnej
hromady.
Mgr.J.Havran - Ako som povedal tá spoločnosť je dlhodobo v strate, to znamená 3 roky po
sebe vykazuje stratu svojej hospodárskej činnosti, čo je dôsledkom nesprávne stanovenej
výšky nájomného. Myslím si, že spoločnosť by mala vytvárať rezervy pre budúce
hospodárenie a pretože sa blíži nové decénium, nový plán, mali by sme vytvoriť rezervy, aby
dokázali plniť svoje funkcie. To je jediný dôvod, prečo by to tak malo byť.
M.Marko - My, keď sme sa vždy pýtali na dozornej rade a tuším to odznelo aj tu, nie je tu
bohužiaľ pán konateľ Chrappa, že prečo je tá strata, vždy nám bolo povedané, že dôvodom je,
že máme odpisy, že sme kúpili novú Tatru, novú Nivu. Odpisy sa už za chvíľu skončia a my
už v podstate nebudeme v strate.
Mgr.J.Havran - Predpokladám, že v budúcnosti nebudeme v strate.
M.Marko - Už teraz nie, keď sa to o 100 tis. eur zmení.
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P.Forgáč – Myslím si, že všetci ostatní, nezúčastnení a prísediaci, tak v krátkej dobe stratia
prehľad o čom sa tu bavíme, ale ja to v krátkosti zhrniem. V pondelok sme mali finančnú
komisiu a už z predchádzajúcich materiálov z valnej hromady mi bolo zrejmé, že dochádza
k úprave výšky nájomného medzi mestom a spoločnosťou, ktorej 100 %-tným vlastníkom je
mesto. Mesto zastupuje primátor mesta, spoločnosť zastupuje konateľ a ten, kto ju riadi je
primátor mesta ako valná hromada. Na tejto valnej hromade si Ty, primátor zmenil výšku
nájomného v podstate zásadne neobvyklým spôsobom. Keď som sa pozrel na to, ako k tomu
došlo, tak máme tu niekoľko dodatkov k tej zmluve, ktorá bola uzavretá v roku 2009. Všetky
tie predchádzajúce dodatky majú zakotvené, že „Zmenu výšky nájomného si zmluvné strany
môžu dohodnúť najneskôr do 31. marca bežného kalendárneho roku.“ Ty si zvolával valnú
hromadu v apríli, v podstate v čase, keď už obvyklý spôsob určovania výšky nájmu bol
zadefinovaný, pretože Ty si sa zúčastnil na príprave rozpočtu, Ty si ho nastavoval
a s obrovskou ambíciou investovať do priestoru kúpaliska nemalé prostriedky. Vtedy Ti
nevadila dlhodobá strata lesov, lebo si zakomponoval bežné príjmy do rozpočtu z minulého
obdobia ako prebytok do rezervného fondu. Tie si chcel použiť, vtedy Ťa to netrápilo. Chcem
ale zdôrazniť ľuďom aj občanom tohto mesta jednu vec, že mestské lesy sú samozrejme tri
roky po sebe v strate, ale bavíme sa o 2,5 tis. eur.
Mgr.J.Havran - Nemáš správne informácie.
P.Forgáč - Tak ja Ti to presne prečítam, keď nemám pravdu. Predchádzajúce obdobie rok
2016 to bolo 3,5 tis. eur a posledné 23 tis. eur. Výšku účtovnej straty spôsobujú odpisy,
bavíme sa o účtovnej strate a nie o hospodárskej a výsledkoch. Chcel by som ale jednu vec
zdôrazniť, že čo mňa ale mätie je, že neviem ako chceš ovplyvňovať nájmom stratu
z predchádzajúceho obdobia, lebo nájom ovplyvňuje budúce obdobie, to je jedna vec. Druhá
vec, ako predsedovi finančnej komisie mi vedúca finančného oddelenia zvestovala novinu,
aby sme nepoužili bežné prostriedky na bežnom účte vo výške 100 tis. eur, pretože si podpísal
zmluvu s mestskými lesmi za účelom investícií do arboréta. Je tak?
Ing.K.Ditteová – Áno.
P.Forgáč - A Ty tu rozprávaš o strate. Ono by bolo úplne namieste, keby sme sa vzájomne
informovali seriózne a aby sme používali skutočnosť, pretože ja mám dlhodobo pocit a ja to
potom ešte zdôrazním pred všetkými, aj pred ľuďmi a dúfam, že čo najviac ľudí bude pozerať
toto zastupiteľstvo, že zo strany mestského úradu pod Tvojím vedením pán primátor dochádza
k informáciám, ktoré zavádzajú poslancov. Na dozornej rade som dal návrh, aby sme sa
uzniesli na tom, že nám boli poskytnuté dve informácie. Jedna, že dôvod zníženia nájmu
neobvyklého, zásadne neštandardného nájmu, keď za ten istý priestor berieme 120 tis. eur
a zrazu 20 tis. eur. Dôvodom je zlý hospodársky výsledok a potom na finančnej komisii ako
predsedovi finančnej komisie a komisii ako takej odprezentuje vedúca finančného oddelenia,
že to robíme preto, lebo chceme investovať do arboréta, lebo sme nezískali a nie sú kryté
zdroje. To je všetko, ja k tomu ale poviem dve veci. K prvej veci, že dlhodobá strata výškou
nájmu nebude ovplyvnená a treba sa potom zamyslieť, ako riadiš tú spoločnosť, ako valná
hromada. Ak ju nedokážeš riadiť, tak potom musíš vyvinúť iné spôsoby, aby tá spoločnosť
bola v pluse. Za druhé, ak chcú mestské lesy investovať, musia vyvinúť iné spôsoby, aby tá
spoločnosť bola v pluse. Ak chcú mestské lesy investovať svoje peniaze alebo peniaze zo
zisku do arboréta, tak ho budú investovať v majetku mesta Nová Baňa. Úplne jednoduché,
keď necháme peniaze, keď zachováme ich bežné príjmy v bežnom rozpočte a rozhodnem sa
to realizovať ako mesto na vlastnom majetku z kapitálových výdavkov, alebo použijeme
transfer a peniaze vrátime naspäť, bežne sa to deje. Nič sa tým nestane a neporušíme žiadnu
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finančnú disciplínu. Ale ja vám poviem o čo tu ide. Tu ide o jednoduchú vec. Táto vec
predchádza tomu, čo sa tu bude diať za chvíľu pri zmene rozpočtu a o tom, že sa tu snažíš
ovplyvňovať veci akýmkoľvek možným spôsobom a z môjho pohľadu sa snažíš obmedzovať
bežné príjmy do rozpočtu. To je jediné, pretože to vidíš, že to sme ako poslanci schopní
schváliť na bežnú údržbu a na akékoľvek iné veci, tak si sa rozhodol znížiť príjmy do bežného
rozpočtu. Z môjho hľadiska, ja ani vo sne nezahlasujem za zmenu, ktorú by pani Ditteová
navrhla v tejto 1. zmene rozpočtu na položke príjmy, pretože samozrejme, že môžeme
rozdeliť aj viac peňazí, Ty si ich bežne dával v minulých obdobiach z predaja budov
a rozdeľovali sme ich, Ty si ich rozdeľoval, dával si návrhy a to sa dialo. Veď rozpočet je
odhad, tak budeme odhadovať tento príjem tak či tak. Ja budem apelovať na kolegov, aby sme
boli zodpovední, aby sme bežné výdavky míňali zodpovedne. To je všetko. Ale z tohto
pohľadu vnímam zmenu, absolútne neštandardnú zmenu vo výške nájomného za prejav
totálnej arogancie a totálneho nerešpektovania vôle poslancov, to je základná vec. Ale to si
povedal aj minule na zastupiteľstve, že vy si schváľte čo chcete, ja urobím to, čo uznám ja za
vhodné. Toto je skutočnosť a toto je dôkaz toho. Budem ďalej pokračovať, budem sa
vyjadrovať k ďalším veciam, môj pohľad na to, či si teraz predviedol ako valná hromada je,
že buď to teda nevieš riadiť, keď tá spoločnosť je dlhodobo v strate, ale ja viem o čo tu ide.
Snažíš sa umelo znižovať bežné príjmy tohto rozpočtu, to je všetko. To je môj pohľad na vec.
Idem k ďalším veciam, aby som nestratil prehľad o tom, čo sa deje. Samozrejme, že my
chýbajú nejaké veci v tejto zmene rozpočtu, chýbajú mi ako poslancovi a aj ako občanovi
tohto mesta. Z hľadiska toho, ako občan mi chýba to, že sa tu nedejú a nerealizujú nami
schválené veci, kapitálové a investičné a takisto si myslím, že fungujeme dosť pomaly a sme
spomalení. Buď sme teda zabrzdení a nie sme tak rozbehnutí, ako by sme mali, alebo niekto
úmyselne sa snaží nerealizovať kapitálové akcie schválené poslancami. Ako poslancovi
mestského zastupiteľstva mi tu ale chýbajú a z môjho hľadiska sa tu dejú závažnejšie veci pri
tvorbe tejto 1. zmeny. Pri schvaľovaní rozpočtu v decembri 2017, čo ma zaráža je, že ja som
v danom momente bol účastný toho rozpočtu a keď sme tam ako poslanci sa bavili
o zmenách, ktoré sme chceli zakomponovať do toho rozpočtu, tak sme tam o niečom
hlasovali, navrhovateľka tam niečo predkladala. Navrhovateľkou tých zmien tam vtedy bola
poslankyňa Valachovičová a mám taký pocit, že mi tam chýbajú materiály a chýbajú mi tam
položky. Chcem povedať jednu zásadnú vec, to spomínané zastupiteľstvo v tom bode, keď sa
schvaľoval rozpočet, tak bola navrhovateľkou odprezentovaná zmena rozpočtu a to
v realizovaní asfaltovania ulíc a nakoniec bola vyzvaná a pokus o zosmiešnenie
a o zdecimovanie toho navrhovateľa bola zo strany Teba pán primátor a nakoniec bola daná
prestávka za účelom hľadania zdrojov v kapitolách, aby sme vedeli nájsť zdroje na spomínaný
predmet asfaltovania. Opravte ma, až to tak nie je. Vtom čase, keď si každý jeden občan
mesta Nová Baňa na internete pustí video, tak vtom čase v prvom návrhu na uznesenie
navrhovateľka prečítala návrh na uznesenie, ktorý teraz mimochodom držím teraz pred sebou,
kde prečítala aj súvislé asfaltovanie ulíc: Legionárska, v časti Chotár, Hviezdoslavova,
Nálepkova, Záhrbská. Po Tvojej prestávke sme sa vrátili opätovne k tomu, prestávku ktorú si
Ty vyhlásil za účelom hľadania a zosúladenia zdrojov na tieto veci sa následne hlasovalo.
Teraz vás chcem vážení kolegovia a vážení prísediaci na niečo upozorniť a hovorím to
s plnou vážnosťou. Ja, ako poslanec mestského zastupiteľstva tu verejne čestne prehlasujem,
že v čase, keď som hlasoval o návrhu som hlasoval o predmete asfaltovania tých ulíc
a prestávku Tebou vyhlásenú som považoval iba za priestor za nájdenie zdrojov. Z tohto
momentu som presvedčený, že keď sa vykonávalo asfaltovanie, tak si Ty podľa môjho názoru
využil moment, že navrhovateľ opätovne neprečítal ulice a výsledkom toho, je dnes
asfaltovanie ulíc, na ktoré sme my prostriedky neschvaľovali. Chcem tu verejne, teraz hneď
požiadať všetkých kolegov poslancov, ktorí v daný moment hlasovali za ten návrh
navrhovateľky, aby sa prihlásili do tejto rozpravy, vážení a verejne tu pred všetkými čestne
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prehlásili, že za čo hlasovali. Pretože ja som presvedčený, že Ty si svojim konaním zneužil
zákon. Som o tom presvedčený a hovorím Ti to tu verejne. Účel, ktorý si spravil si urobil
preto, aby si úplne bez zmyslov, úplne nezmyselným spôsobom znemožnil a trestal ľudí
Novej Bane za to, že žijú v okrskoch, kde sú poslanci, ktorí nezdieľajú názor spoločný
s Tebou. To je jediná a zásadná vec. Bude tu ešte niekoľko prípadov dnes spomenutých, ako
sa správaš. Myslím si, že tu bude dnes ešte aj upútavka na televíziu na Teba. Chcem povedať
len jednu vec, chcem Ťa vyzvať pán primátor, aby si zvažoval svoje konanie, čo sa týka
výkonu uznesení, pretože ja som presvedčený a myslím si, že ma podporí kopec poslancov,
že v danom momente sme hlasovali za predmet, ktorý spomenula navrhovateľka
v predchádzajúcom návrhu na uznesenie a prestávka bola len za účelom hľadania zdrojov.
Preto vás chcem požiadať všetkých, ktorí ste hlasovali za to, aby ste sa k tomu tu teraz verejne
vyjadrili. Chcem, aby to bolo zaznamenané verejne na videu, to je všetko. Ďakujem. To je
prvý krok zatiaľ.
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Tiež čestne prehlasujem, že som 13. 12. 2017 pri podprograme
5.2 Cestná doprava a projekte 5.2.1 Údržba miestnych komunikácií súvislým asfaltovaním
hlasovala v domnení, že tým podporím asfaltovanie ulíc Záhrbská, Nálepkova,
Hviezdoslavova, Chotár a Legionárska.
J.Búry - Tiež sa chcem pridať k tomu čestnému prehláseniu, tiež som si bol vedomý toho, že
keď schvaľujeme tú sumu, tých 148 tis. eur v tom celkovom balíku, že tá suma predstavuje tie
ulice, ktoré sme schválili predtým v tom pozmeňujúcom návrhu. Ďakujem.
M.Marko – Podobne, ako kolegovia sa pridávam, takisto som hlasoval v tom domnení, ale
hlavne som v tom ešte dlhšiu dobu žil, do stretnutia na mestskom úrade, kde sme sa stretli
a kde sme išli rozoberať to ďalšie asfaltovanie a tam si nám vysvetlil, že my sme vlastne
nehlasovali o cestách, iba o peniazoch. Pripadalo mi to, ako keď si z nás robí niekto dobrý
deň, sme dospelí ľudia a myslím si, že to vôbec nebolo fér a preto som aj z toho stretnutia
odišiel spoločne s kolegami, takže takisto sa pripájam k tomu tak, ako aj kolegovia. Ďakujem
pekne.
Ing.K.Tužinský – Neviem, čo k tomu ešte viacej dodať, pretože taktiež viem za čo som
hlasoval ja, mám určitý mandát, dostal som vo voľbách určitý počet hlasov v tom úseku, za
ktorý som kandidoval. Bavil som sa s tými ľuďmi, presne som im po tej zmene rozpočtu
prezentoval hneď v januári, ktoré ulice sa budú asfaltovať, pretože som za ne hlasoval. Ďalšia
vec mi je zaujímavá, čo si aj prezentoval na tom neformálnom stretnutí, že ten pozmeňovací
návrh a návrh na uznesenie sa proste stratil, že nie je evidovaný, ako toto mi pripadá, že
neviem, na čo dávame pozmeňovacie návrhy podpísané aj návrhovej komisii, keď sa nám
potom kvázi strácajú a nie sú nikde evidované. Toto by ma zaujímalo, že na čo to potom
robíme, niektoré body z toho pozmeňovacieho návrhu, resp. skoro všetky body boli
uverejnené v zápise, uznesenie ako také bolo pozmenené, nie aký bol ten návrh a niektoré
body z toho na tie sa tvárime, že tam boli, že ich riešime, že ich mesto bude riešiť, ale názvy
tých ulíc nie. Celé je to také by som povedal bohužiaľ nie na smiech, ale na plač. Ďakujem.
Ing.T.Palaj - Pripájam sa ku kolegom s tým, že tiež prehlasujem, že ja ak hlasujem za
uznesenie, hlasujem ho v tom znení, ako nám bolo predložené a to, že Vy si pán primátor
dodatočne meníte uznesenia resp. meníte znenie, prípadne sa nejaké uznesenie stratí, tak toto
považujem za hrubé zneužitie Vašej právomoci a nebudem takéto konanie podporovať. Toto
ak je vizitka Vašej práce, že Vy dodatočne zmeníte uznesenie, ktoré tu poslanci schvália, tak
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potom neviem o čom sa tu bavíme. Aký je teda ten mandát poslancov, ktorých zvolili ľudia,
ak primátor si svojvoľne mení uznesenia a ich znenie. Voči tomuto sa ohradzujem. Ďakujem.
J.Psotka – Aj ja čestne prehlasujem, že som hlasoval za tento program a ešte dodám, že pani
Valachovičová osobne odovzdala návrh na uznesenie.
P.Forgáč - Chcel by som tu všetkým prísediacim ešte ozrejmiť, ktorí dostatočne nevedia, čo
sa tu deje. My sme po zastupiteľstve boli účastní stretnutia poslancov s pánom primátorom
a bavili sme sa o tom. Bol som jeden z ľudí, ktorý sa zodvihol od stola a odišiel, pretože som
mal pocit, že nie je dôvod, aby som zotrval v miestnosti s niekým, kto sa snaží veci
prekrúcať. Ja ale chcem povedať, čo je zarážajúcejšie, čo je z môjho pohľadu choré. Tak ako
kolegovia všetci, ktorí tu boli a ktorí za to hlasovali, tak ako čo ste tu všetci videli a ten návrh
bol v istom momente možno z hľadiska nie predmetu, že čo sa bude robiť, ale z hľadiska
v istom momente zmätočný pre niektorých ľudí. Od prvého momentu pre mňa zmätočný
nebol, čo sa ale vymyká základným veciam je, že si nám prezentoval, že si poveril riaditeľa
technických služieb, aby vypracoval dokument a aby prišiel pred komisiu dopravy a aby
odprezentoval dokument o potrebe rekonštrukcie alebo opravy ciest a v tom dokumente boli
všetky tieto ulice, o ktorých tu navrhovateľka dávala hlasovať a potom sme hľadali priestor,
ako ich zafinancovať, všetky tam boli. Stačilo len, aby si deklaroval to, že to, čo sa tu
odhlasovalo, tak to platí. Opätovne tu chcem povedať, že svojim konaním sa snažíš trestať
ľudí, ktorí bývajú na Novej Bani v miestach, ku ktorým Ty nemáš osobný vzťah. Ty dnes
necháš asfaltovať ulice, dnes prebieha asfaltovanie a podstate si Ty urobil to, že si
zadeklaroval výšku schválenej sumy a rozhodol si sám po spolupráci s riaditeľom technických
služieb o tom, čo sa bude asfaltovať. Dnes si postavil nad záujem poslancov, pretože dokonca
na komisii tí poslanci deklarovali, že sú ochotní podporiť aj financovanie ostatných ulíc
a podporiť rekonštrukciu ulíc spomenutých spôsobom výmeny starého asfaltu za nový,
rekonštrukciu, čiže z kapitálových prostriedkov, bez problémov. Nemusíme sa tu tváriť, že na
to nemáme peniaze, pretože toto je vaša taktika tvrdiť, že nič nemáme, pretože to tak nie je.
Potom ale povedzte ľuďom, nechceme vám to tu opravovať, nechceme to tu robiť, pretože si
niekto dovolí mať na vec iný názor, tak vy všetci, čo tam bývate, nebudete chodiť po dobrých
uliciach. Budeme radšej míňať peniaze na čokoľvek iné, to čo nám vyhovuje a nebudeme vám
to robiť. Toto treba ľuďom povedať, že to takto funguje, takto to robíš. Ja žasnem nad tým, že
to dokážeš. Mal si to tam, veď ešte sa nič nesúťažilo, my sme tam všetci sedeli, veď ten
zoznam tam bol a ten korešpondoval s ulicami, ktoré sú tu. Nie, Ty si dal vybrať iné ulice.
Mimochodom ulicu Nad Hrádzou, je to ulica, ktorú idete robiť smerom k Tebe domov. Ja
s tým nemám problém, nechodíš po nej Ty sám, chodia po nej aj iní ľudia a vôbec s tým
nemám žiadny problém. Ale meníte tam teleso cesty, rozširujete ju a idete to realizovať,
asfaltovať bez stavebného povolenia. Toto Ti ale nevadí, vadilo Ti, že tu niekto navrhol
nejaké ulice a skupina poslancov tu zahlasovala za niečo. Toto Ti vadilo, pretože to nebolo
tak, ako si chcel Ty. Z môjho hľadiska, opakovane tu hovorím, že Tvojím konaním tu
zbytočne trpia ľudia. Ty za to berieš peniaze, chodíš sem ako do práce, veď toto mesto sa
Tebe skladá na plat, Ty tu robíš za peniaze. My tu míňame náš čas a naše rodiny okrádame
o čas a Ty za to berieš peniaze. Tak prosím Ťa netrestaj ľudí na Novej Bani za to, že tu má
niekto nejaký iný názor ako Ty. Ja Ti to tu hovorím, že ja som presvedčený o tom, o čom som
hlasoval a výsledok hlasovania bol zmanipulovaný, totálne zmanipulovaný. Pretože, keď
hlasujeme o majetkovom, tak tu nikto nečíta doslovne všetky položky a všetky veci, nikto to
tu nečíta a už z predchádzajúceho návrhu na uznesenie jasne vyplýval zámer a predmet
hlasovania. Prestávku si dal len z dôvodu toho, aby sme hľadali na to peniaze, aby sme sa tu
bavili o tom, odkiaľ na to zoberieme peniaze. To je všetko, v tomto momente k tomu nechcem
nič viac povedať. Ešte potom poviem k tomu pár vecí. Ďakujem pekne.
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G.Galeta – Chcel by som sa v prvom rade vyjadriť k tomu nájmu, ktorý bol tak rapídne
znížený zo 120 tis. eur na 100 tis. eur pre mesto. Nezdá sa mi to ako obvyklý postup. Na
druhej strane tu máme kopec prázdneho miesta, kde boli stadiaľto nájomníci vypovedaní a do
dnes zívajú tieto priestory prázdnotou, ktoré mohli byť doteraz prenajaté. Aj tu nám utekajú
nejaké peniaze, za tých pár rokov. Čo sa týka asfaltovania ulíc, vo vlaňajšom rozpočte nebola
takmer minimálna suma na oprávku ciest. Keďže sme dávali pozmeňujúce návrhy na opravu
ciest, boli tam vymenované aj ulice, za ktoré sme si vedomí, že sme hlasovali. Takže tieto
ulice mali byť robené ako prioritné a keď sú peniaze na ďalšie asfaltovanie tak, nech
asfaltujeme aj ďalšie ulice. Vo vlaňajšom rozpočte nikto nedal podklady k tomu, aké sumy, na
aké ulice. Pán Bakoš nám doniesol tieto predpoklady na dopravnú komisiu, kde vyčíslil
opravy ciest na 350 tis. eur. Prečo sa teda takéto opravy nedávali do rozpočtu, už do
navrhovaného rozpočtu vo vlaňajšom roku, keď sme vedeli, že takéto sumu tu budú? Myslím,
že do budúcich rozpočtov by sme mali zakalkulovať nejaké %, ktoré každoročne pôjdu
z nášho rozpočtu na opravy týchto ulíc. Nie to potom len plátať takto jednorázovo. Takže som
tiež za to, aby sa dodržiavalo to, čo schválime. Niekoľkokrát to aj odznelo a vidno to aj na
videu, že boli vymenované ulice, ktoré sme dávali na asfaltovanie. Je tu ďalšia úprava
rozpočtu, tak je potrebné, aby sme schvaľovali aj ďalšie, pokiaľ sú prostriedky na našich
účtoch. Ďakujem.
Ing.T.Palaj – Vyjadrím sa k viacerým veciam. Prvá k asfaltovaniu, keď sme to tu už začali,
ako predseda dopravnej komisie chcem povedať, že naozaj schválili sme odporúčanie
riaditeľa technických služieb na asfaltovanie zoznamu 13-stich ulíc. Na tomto stanovisku
dopravná komisia trvá a odporúča poslancom, aby sa pokúsili nájsť finančné prostriedky
v rozpočte, keď sa to nepodarilo pánovi primátorovi, aby sme tieto ulice mohli vyasfaltovať,
aby bolo urobené všetko, čo je potrebné urobiť, pretože mnohé sú naozaj v dezolátnom stave.
Druhá vec, ak sme sa bavili o tom nájomnom od mestských lesov, tak pán primátor tento
postup, ktorý sa tu teraz vyskytol, asi úplne demonštruje to, akým spôsobom Vy riadite toto
mesto, akým spôsobom Vy komunikujete, pretože chronológia je taká, že Vy ste deň po
zasadnutí, na ktorom sme túto zmenu rozpočtu mali schváliť znížili nájomné mestským lesom
o 100 tis. eur. Deň po tom, ako túto zmenu, ktorú schvaľujeme dnes, sme už mali mať
schválenú. Schválili ste ju mesiac po uplynutí lehoty, ktorá bola zmluvne stanovené, že do
31. marca ju treba schváliť. Vy, ako človek s právnickým vzdelaním, ktorý nám tu často
prezentuje svoje právne názory ste podpísali zmluvu, ktorá je úplne formálne priam neplatná,
by som povedal. Minimálne jedno z jej uznesení, ďalšie ste vypustili, pretože ste ho porušili
a popri tom všetko ste si za dva týždne, keď ste podpísali tú zmluvu ste si nenašli čas ani
chuť, aby ste poslancom vôbec dali vedieť, že o 100 tis. eur bude nižší rozpočet, nižšie
príjmy, lebo však načo im to budeme dávať vedieť, stačí, keď to tu pani Ditteová medzi rečou
spomenie pri prezentovaní. To je iba čerešnička na torte toho, ako vlastne riadite toto mesto.
Ďalšia vec je, že sám ste pred chvíľou povedali, že účtovná strata, kvôli ktorej ste túto zmenu
urobili, účtovná strata mestských lesov je spôsobená zle nastaveným nájomným, pričom opäť
vieme, že nájomné stanovujete Vy, ako primátor mesta resp. navrhujete ho tejto organizácii.
To, že nezvolávate mestské zastupiteľstvá, tak to sme si už zvykli, ale toľkoto chýb naraz pán
primátor, ja neviem, myslím si, že spôsob, akým riadite toto mesto nie je správny. Toľkoto
chýb a pri jednom, jedinom bode tohto rozpočtu, keď sa nazbiera tak neviem, čo k tomu
dodať. Snáď si občania urobia vlastný názor o tom, ako to tu funguje. Ďakujem.
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Ing.V.Valachovičová,PhD. – Mám tu dva pozmeňovacie návrhy k tej zmene rozpočtu bez
znižovania príjmov o 100 tis. eur. Jeden predkladám ja, jedná sa o obvod, za ktorý som
poslankyňa a znie:
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje v rámci 1. zmeny rozpočtu výdavky v sume 14.000 eur
• V podprograme 5.2.1 Úprava spevnených plôch ul. Štúrova – „horné sídlisko“
Funkčná klasifikácia: 04.5.1 – kapitálový transfer pre Technické služby
- vytvorenie 14 miest na státie
Krytie: 46 - Rezervný fond
Dôvodová správa
Kritická dopravná situácia na ul. Štúrova vyžaduje riešenie vo forme prípravy spevnenej
plochy pre státie osobných automobilov. Toho času je v podvečerných hodinách problém
zaparkovať na sídlisku s vyše 120-timi bytmi a obyvatelia využívajú parkovanie
na štátnej ceste, ako aj vo dvoroch podnikateľských subjektov. Zhruba 12 áut parkuje priamo
na ceste 2. triedy, ostatné u spomínaných súkromníkov. Pozemok navrhovaný
na zabratie je toho času nevyužívaný. Asfaltové športové ihrisko vhodné na loptové hry je
k dispozícii pri bytovke a ihrisko pre malé deti so šúchačkou, pieskoviskom a preliezkami vo
vzdialenosti zhruba 400 v smere k Lídlu, pri dolnom sídlisku.
Výdavky v sume 14.000 eur zahrňujú projektovú dokumentáciu a vybavovanie povolení,
odstránenie zeminy, osadenie obrubníkov, navozenie štrku, zrovnanie plochy, položenie
zatrávňovačiek, dosypanie štrku, úprava príjazdu, dopravu a presuny materiálov.
- Chcela by som dať hlasovať o tomto mojom pozmeňovacom návrhu a tiež by som
sa ešte chcela vyjadriť k asfaltovaniu. Osobne sa teším, že bude spravená ulica Nad Hrádzou,
akurát ma znepokojuje to, čo v posledných dňoch riešia už asi aj na mestskom úrade, pretože
zo stavebného úradu ma včera informovali, že tam chýba stavebné povolenie na ulicu Nad
Hrádzou, pretože sa tu jedná aj o rozšírenie šírky vozovky. To je jedna vec, ktorá ma mrzí
a druhá vec, čo ma mrzí, budem rada, že to bude urobené, ale mám pocit, že to asi nebude
urobené kvalitne, pretože bez toho projektu neviem, ako je možné rozšíriť tú cestu zhruba pol
metra do jednej strany a pol metra do druhej strany. Ale nechcem tiež, aby to vyznelo tak, že
to spôsobil pán riaditeľ technických služieb. Ja si myslím, že problém pri takýchto návrhoch
je presne v tom riadení, ktoré už spomínali kolegovia poslanci, pretože, keby ste Vy dokázali
pri takomto veľkom výdavku, ktorý pôjde na ulici Nad Hrádzou dať dokopy ľudí, ktorí sú
zamestnancami úradu a stretli by sa vedúca finančného oddelenia, vedúca stavebného úradu
a riaditeľ technických služieb, tak by úplne ideálne riešenie dali dokopy za jednu hodinu,
s povolením, bolo by to kvalitne a bolo by to aj zo správnej položky rozpočtu. Teraz
v podstate sme na to využili bežné výdavky a mohli sme kapitálové. Toto ma trošku škrie. Čo
sa týka ďalších ciest mám tu od 8 poslancov pozmeňovací návrh, ktorý znie:
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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e pozmeňovací návrh - navýšenie rozpočtu mesta o výdavky a príjmy
nasledovne:
Podprogram 5.2 Cestná doprava – TS
Funkčná klasifikácia: 04.5.1 – kap. transfer pre Technické služby
Projekt 5.2.1 Údržba MK – SÚVISLÉ ASFALTOVANIE, v tom:
1) Rekonštrukcia existujúcich ciest výmenou starého
asfaltového povrchu za nový
ul. Záhrbská (980 m2)
ul. Nálepkova, spodná (640 m2)
Tajch (2006 m2)
ul. Kútovská (1193 m2)
ul. Poľná (662 m2)
2) Asfaltovanie nových úsekov v súčasnosti štrkových ciest
ul. Hviezdoslavova (288 m2)
ul. Švermova (462 m2)
ul. Spodná (320 m2)

Výdavky
spolu v sume
137.877 €
105 101 €
17 220 €
19 195 €
34 660 €
20 484 €
13 542 €
32 776 €
9 140 €
14 048 €
9 588 €

KRYTIE:
Príjmy: finančné operácie – prevod prostriedkov z RF vo výške 137.877 eur
Dôvodová správa:
Riaditeľ Technických služieb (ďalej TS) František Bakoš predložil komisii dopravy zoznam
ciest, ktoré je nutné asfaltovať. Suma výdavkov na súvislé asfaltovanie však presiahla
o 194.154 eur prostriedky schválené v rozpočte mesta Nová Baňa na rok 2018 na tento účel.
Predkladatelia navrhujú v rámci kapitálového rozpočtu využiť zdroje - rezervný fond, pretože
asfaltovanie kritických úsekov mení kvalitatívne parametre miestnych komunikácií.
Predkladatelia pri výbere zohľadnili:
- návrh riaditeľa TS;
- bezpečnosť cestnej premávky;
- intenzitu výstavby nových rodinných domov;
- premávku SAD;
- žiadosti občanov.
Do zoznamu zahrnuli zatiaľ neasfaltované cesty, ale aj cesty, ktoré po rokoch užívania
potrebujú nutne opravu.

J.Psotka – Chcel by som sa opýtať, nepočul som tam zahrnutie Chotára?
Ing.V.Valachovičová,PhD. – To Vám vysvetlí pán Bakoš, lebo on ten Chotár zahrnul inou
technológiou, čiže to je zahrnuté v tých oprávkách.

39

J.Psotka - Len tam je 23 tis. eur a vtedy sme schvaľovali 70 tis. eur. Dňa 13. decembra sme
schvaľovali 70 tis. eur a úprava po pánovi primátorovi bola len 23 tis. eur. Na čo máme lepiť
cesty, keď na druhý rok je to znovu vyhádzané, to nie je koberec, to je štrk, ktorý sa nedá
frézovať. Tam treba spraviť jeden úsek celý striekaným asfaltom, ako som navrhoval a preto
by som bol rád, keby tých 70 tis. eur tam bolo zahrnutých. Nebudeme to robiť po 5 m každý
rok a vždy sa to znivočí.
M.Marko - Ja som sa o tejto téme bavil s riaditeľom TS, boli sme to spolu aj pozrieť a bolo
mi odprezentované, že vy dvaja ste to odkomunikovali a ste sa dohodli na tejto variante
opravy. Toto mi bolo povedané, že takto ste si to vy prešli a dohodli, že takto to opraviť. Že
sa neopraví iba jeden úsek, ale v podstate, že sa opraví celá tá časť, len takýmto spôsobom. To
mi bolo povedané, pán riaditeľ skús to nejako ozrejmiť.
F.Bakoš – Čo sa týka komunikácie Chotár, túto komunikáciu som osobne prešiel s pani
Valachovičovou, s pánom Markom a s pánom poslancom Psotkom, prvýkrát, kde sme
skonštatovali, že fakt tá miestna komunikácia, ak to tak môžem nazvať je v stave takom,
v akom je. Zhodli sme sa na názore takom a ja som bol nositeľom toho názoru, že navrhnutá
komunikácia bude opravená systémom, ako predložila firma BITUNOVA, to znamená
nástrek, posyp, nástrek, posyp, ale nie v úseku od pána Kovačiča až po Babuliarku súvisle
a takisto od pána Kovačiča až po bývalú autobusovú zastávku na Vojšíne. Žiadne plátanie
tam neuvažujem. Premeral som si úseky a technológiou, ako som dostal cenovú ponuku od
BITUNOVY, ktorú vlastním ešte doteraz, by sme dokázali vyspraviť tieto úseky zhruba za
tých 28 tis. eur, ako som to dal do vysprávok, ktoré som predložil v časti 61 tis. eur do
komisii dopravy s tým, že tam budú úseky, poškodené úseky 12 – 15 m dĺžky prestriekané,
presypané a zhutnené. Sú tam také úseky, ktoré nie je nutné teraz opravovať, ktoré nie sú
vytlčené a takýmto spôsobom a touto čiastkou, ktorá je tam a premeraním som dospel k tomu
názoru, že tieto keď použijeme prostriedky a túto technológiu na tento úsek, tá komunikácia
do pána Kovačiča po Babuliarku a na druhú stranu až po bývalú konečnú zastávku Vojšín
bude zjazdná, bezpečná a bude zodpovedať charakteru vozovky, ktorá je tam potrebná a ktorú
budú občania využívať. Okrem toho som ešte prisľúbil a čo som aj začal čiastočne plniť,
opravu komunikácie od bývalej autobusovej zastávky Vojšín smerom po pána Réckeho. Túto
sme čiastočne vyštrkovali vlani. Prostriedky, ktoré ešte boli na ten štrk, tie sa tam začali
navážať a v podstate z brúseného frézingu, ktorý sme pozbierali z komunikácií, ktoré sa teraz
momentálne asfaltujú z Legionárskej a Kamenárskej a použijú sa na vysprávku tejto
komunikácie po pána Réckeho. Toľko k stavu vozovky na Chotári.
J.Psotka – Ja som dal ponukový rozpočet od BITUNOVY a tam to bolo rozdelené na tri
úseky. Jeden úsek bol od konca Babuliarky po chatky, druhý úsek bol od chatky po
Vojšínsku zastávku a tretí úsek bol od chatiek po Kovačiča. Tam to bolo rozdelené – 1. etapa
70 tis. eur od chatiek na Vojšínsku zastávku bolo 140 tis. eur a od chatiek po Kovačiča bolo
54 tis. eur. Tak neviem, prečo sa zrazu zmenilo zo 70 tis. eur na 23 tis. eur, keď sme sa
dohodli, že celý tento úsek sa spraví až po chatky. Neviem, či sa BITUNOVA pomýlila
v rozpočtoch o 50 tis. eur alebo ako to je?
F.Bakoš - Ešte raz, tú cenovú ponuku BITUNOVY ja mám pri sebe. Ešte raz, ešte dvakrát,
ešte niekoľkokrát som ochotný sa tam stretnúť a vyšpecifikovať si úseky, ktoré je nutné
opraviť. Pre mňa ako správcu miestnych komunikácií nie je nutné všetky tri etapy zrealizovať
v hodnote 200 tis. eur, o ktorých pán poslanec rozprávaš, ale pre bezpečnú jazdu na tejto
komunikácii je dostačujúce tieto prostriedky vynaložiť tak, aby sa tam dalo jazdiť. Ja k tomu
nemám viac čo dodať.
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J.Psotka - Ja som nevravel, že sa to má jeden rok spraviť všetky tri úseky. Jeden rok jeden
úsek, na ďalší rok ďalší úsek a na tretí rok ďalší úsek. Ja si myslím, že keď sú peniaze ešte
stále, tak prečo by sa tých 70 tis. eur nemohlo použiť a spraviť súvislý ten asfalt od A po B,
aby sa tam každý rok nemuselo chodiť a každú chvíľu plátať záplaty.
J.Búry - Chcel som len povedať, že ak tá technológia toho nástreku s tým posypom je
lacnejšia, to je pravda, ako klasické asfaltovanie, mám s tým osobné skúsenosti, že tá cesta sa
dá spraviť dobre. Keď sa to poctivo spraví, tak to vydrží. Ak je taká možnosť, že ušetríme
peniaze, ja by som bol za to. Neviem to ale presne posúdiť, lebo nepoznám celkom tú
lokalitu, viem, že tam to je rozbité, ale nemám s tým podrobné skúsenosti. Pri mojom dome
si asfaltovali vlastnú cestu takýmto spôsobom, je to v strmom kopci, tá cesta bola predtým
rozbitá a fakt to drží a chodia tadiaľ aj nákladné autá a osobné autá. Je to lacnejšie a zato si to
vybrali aj tí spoluobčania, ktorí tam bývajú a tiež im to robil STRABAG alebo BITUNOVA
a drží to už 3 rok celkom obstojne a netrhá sa to. Záleží teda, ako sa to urobí.
J.Psotka - Prešli sme celý úsek a keď sa to má robiť po pár metroch, tak to nemá význam.
J.Búry – Myslím, že keď sa robí tento nástrek, tak sa až tak tie záplaty nerobia tam.
J.Psotka - Keď sa to teraz tak urobí, tak na rok to znova vypadne, lebo to tam nemá čo držať,
tam nie je žiadny asfalt. Od 70-teho roku sa tam nerobilo nič. Prečo by sa za tých 70 tis. eur
nemohol spraviť súvisle ten jeden úsek, na druhý rok ďalší a na tretí rok ďalší?
J.Búry - Nedá sa ten nástrek spraviť súvisle? Fakt to neviem posúdiť.
P.Forgáč - Súhlasím s pánom poslancom Psotkom a myslím si, že tu dlhodobo nikto neriešil
ten úsek cesty a dokonca mám taký pocit, že aj my z pohľadu poslancov sme na to tak trochu
zabudli, lebo nechodíme tak často tam. Ja môžem len povedať za seba, že dnes je navrhovaná
nejaká čiastka na nástrek, alebo technológiu, ktorú ste tam prezentovali a osobne môžem
ubezpečiť aj pána poslanca Psotku, že pokiaľ teda tam chceme ešte tento rok investovať
prostriedky, tak ja to podporím, nemám s tým absolútne žiadny problém a budeme mať
prostriedky na to, aby sme tam zlepšili život ľudí, tak to urobme a nehľadajme spôsob, ako sa
to nedá urobiť. Chcem povedať, že ja by som osobne tiež chcel absolvovať tam nejaký výlet,
ísť sa tam pozrieť a možno odprezentovať aj v spoločnosti s riaditeľom TS. Na najbližšom
zastupiteľstve, pokiaľ bude spracovaný nejaký návrh na dĺžku a keď na to budú prostriedky,
tak zadefinujme nejakú prioritu v niečom, aby sme v najbližšom období vedeli ľuďom zlepšiť
a skvalitniť život. Takže nemám s tým absolútne žiadny problém a môžem vás ubezpečiť, že
pokiaľ vzíde nejaký návrh a keď sa stretneme a povieme, že odkiaľ pokiaľ a bude na to
priestor a ten návrh bude racionálny, tak ja ho určite podporím v rozpočte, v ďalšej zmene.
J.Psotka - Všetko je na papieri.
P.Forgáč – Možno sme mali späť od mesta dostať plán nejakej udržateľnej mobility, možno
že sme mali od mesta dostať v minulosti plán nejakého udržateľného rozvoja, možno že sme
mali od mesta dostať v minulosti nejaký návrh zadefinovania, čo je našou prioritou v oblasti
dopravy, v oblasti rozvoja cestovného ruchu, možno nejaký plán, ktorý je reálny a udržateľný,
aby sme zadefinovali, že z nejakého každoročného prebytku sme ochotní investovať
prostriedky na rekonštrukciu ciest. Toto tu nebolo dlhodobo a nikoho to nezaujíma. Budeme
robiť ja neviem živelne kedykoľvek iné veci a tieto veci nám unikajú a potom sa tu dejú veci,
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keď niekto zadefinuje, že od 1977 tam nikto nič neurobil, tak to znie hrozivo. Možnože aj toto
je návrh do budúcna, aby sme riešili veci koncepčne a hľadali hlavne udržateľný spôsob
rozvoja tohto mesta. Nie bezhlavo a vymyslieť si niekde na káve niečo a na druhý deň všetci
utekajú a idú to robiť. Toto sa tu deje a môžem vám vymenovať pár konkrétnych projektov,
ktoré sa zo dňa na deň urobili a stačí keď len ten správny takto ukáže a vtedy to budeme robiť.
Ja môžem odprezentovať aj štúdie využiteľnosti niektorých projektov a asi sa to aj v krátkej
dobe stane. Naozaj sa zamýšľajme nad vecami trošku reálne a snažme sa zachovať nejakú
udržateľnosť vecí a robme to systémovo a nie „hurá“. Pokiaľ sa ja toho tiež zúčastním
osobne, ja to podporím v budúcnosti.
Ing.T.Palaj - Ja sa k tomu iba vyjadrím z toho, ako sme to mali prezentované na komisii
dopravy s tým, že Vy ste navrhli zrealizovať tri úseky po troch rokoch. Toto z môjho pohľadu
stále platí, jedine čo sa stalo, že tie úseky budú iné. To znamená, že v tomto roku sa zrealizuje
asfaltovanie tých najviac rozbitých na celých tých troch úsekoch. To, čo je najviac rozbité sa
zrealizuje, dokopy je tu navrhnutých podľa tohto materiálu 2 200 m2 , čo je zhruba pol
kilometra cesty sa urobí novej. Nebude to v jednom kuse, budú to tie najhoršie kusy, takže
celá cesta bude potom prejazdná a v budúcom roku sa môžu dorobiť tie ďalšie úseky.
J.Psotka – V piatok idem o 10-tej s pánom riaditeľom na Bukovinu a s týmto nebudem
súhlasiť, ani nepodporím tento návrh - zmenu rozpočtu, dúfam, že ma poslanci podporia. Keď
sa to nemá robiť poriadne, ale len „látať na nohaviciach záplaty“ a potom tak aj vyzerajú tie
cesty. Stojí to všetko za figu.
Mgr.A.Zima - Časť tejto diskusie by možnože patrila do rôzneho, ale keď už sme načali to
asfaltovanie, chcem sa spýtať pána riaditeľa TS, v návrhu zmeny rozpočtu pri údržbe
mestských komunikácií je aj oprava potrubí Hrádza. Chcem sa spýtať, pokiaľ táto úprava
prejde, v akom stave je príprava na túto údržbu, na vykonanie toho, aby tam zmizli tie výtlky,
o ktoré som Vás niekoľkokrát žiadal, či by sme vedeli urobiť tak, aby nás možnože nestáli
toľko peňazí, lebo vieme, že tam budeme robiť tú úpravu, ale máme tu teraz stroje, máme tu
teraz asfalt, je to možnože pár m2 , ktoré by nám pomohli. Pokiaľ to neviete zrealizovať hneď.
Ak to viete zrealizovať hneď, tak samozrejme o.k., nemá to tam zmysel. Takže, v akom stave
sme realizovať túto vec, pokiaľ by bola v rozpočte upravená?
F.Bakoš - Veľmi krátko ešte k tomuto bodu, dnes bude ukončené súvislé asfaltovanie ul.
Legionárska a ul. Kamenárska. Firma odchádza do Nitry na STRABAG, čiže tri zazmluvnené
úseky komunikácií, o ktorých sme tu rozprávali, dva boli ukončené a v podstate tretí nebol ani
začatý. Vzhľadom na pochybnosti, ja písomne oslovím stavebný úrad v meste a vyžiadam si
stanovisko, či je potrebné k tomu zriaďovať stavebné povolenie a pokiaľ to bude tak, tak
určite urobím všetko pre to, aby to tak bolo a aby sme mohli pokračovať. Samozrejme
k Hrádzi č. 20 na dotaz pána poslanca Zimu, prieskum trhu je urobený, pokiaľ bude toto
spustené, vieme to v krátkom čase odstrániť. Takisto, ako aj pani Šeclová dala urobiť aj
kamerový zásah do tej prelomenej komunikácie pri UNISTAVE. Vieme riešiť jednu aj druhú
vec, k tomu som sa ja vyjadril. Toľko asi k tomu.
J.Barniak – Dobrý deň prajem všetkým, vážení prítomní aj ja by som chcel trošku prihriať
polievočku, keď hovoríme o cestách, tak by som aj ja chcel niečo, nielen tu všetci poslanci by
robili a upravovali cesty len taký fukot. Keď sme zháňali peniaze pred 8-mimi rokmi, tak tých
ľudí tu bolo málo, ktorí hľadali peniaze a hľadali cestu, kde ich nájsť. Pamätáte si moje slová,
že keď pôjdeme od Tajchu dolu až po stanicu, že nazbierame za košík a pani Ditteová bude
kričať, že už je dosť tých peňazí. My sme tie peniaze našli. V prvom rade pán primátor mesta,
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spravil strašne veľa opatrení, aby tie peniaze prišli do kasy. Vieme o tom veľmi dobre, čo ho
to stálo, nechcem to už stále opakovať. Bol jediný, ktorý spravil také opatrenia, že kasa bola
plná a je plná jeho zásluhou. Niektorí páni poslanci išli proti tomu. Išli proti tomu, aby sme
robili transparentne, aby sme tých čo robili zle na technických službách, na mestských lesoch,
aby sme ich odvolali. Sedia tu tí poslanci ešte, ktorí zastávali tých, čo robili netransparentne.
Teraz som prekvapený, ako by delili a rozhadzovali peniaze. Máme 140 km ciest a pán
riaditeľ v pondelok by som chcel s Tebou prejsť celú trasu a budeme hovoriť, ktorá je horšia
a ktorá je lepšia. A pre občanov musíme všetko spraviť, chýbajú nám chodníky pre peších,
chýbajú nám chodníky na bicykle, do konca roka to treba spraviť. Ľahko sa to hovorí, ale
vtedy, keď sa hľadali peniaze tu táto osoba bola za tým všetkým, ktorá tie peniaze našla
a našiel ich veľa. Ja osobne som znechutený z týchto vecí, čo sa tu robí. Na minulom
zastupiteľstve to bola katastrofa, čo sa tu dialo a teraz to začína tiež tak. Ja osobne som bol za
ten prvý rozpočet, ktorý bol vypracovaný a bol celkom slušne vypracovaný, kde sa mala robiť
prvá fáza kúpaliska pre deti. To kúpalisko cez prázdniny v tých horúčavách by bolo na
vysokej úrovni pre Novobančanov a ľudí z okolia. Rozpočet bol pripravený na slušnej úrovni,
len vy ste si postavili hlavu, keď ste odišli. Pán poslanec Karol Tužinský odišiel na druhú
stranu, pán poslanec Forgáč odišiel na druhú stranu a teraz sa tu hádame a ukazujeme, akí ste
silní. My sme piati a vy ste teraz ôsmi. Tí dvaja páni, keby neboli odišli a sú na našej strane,
tak prevahu máme my. Ale tu nejde o to, kto má prevahu, poďme robiť to, čo pre tých ľudí
treba, ale nie populisticky a trafiky ideme teraz rozdeľovať, ako to bolo dobre vystihnuté
v tých Novobanských novinách. Ešte zopakujem to, že mne sa ten rozpočet ľúbil, prvá fáza
400 tis. eur sa mali spraviť na kúpalisku a budúci rok by bolo kúpalisko otvorené a na úrovni.
Videli by ste ten boom, koľko by tam chodilo ľudí. Mrzí ma len to, že proti kúpalisku bola
pani poslankyňa Valachovičová, ktorá je v komisii športovej a komisia odsúhlasila, že
kúpalisko treba robiť. Takisto poslanec Palaj je v komisii športovej a tiež bol proti kúpalisku
napriek tomu, že komisia jasne podľa Renky Jányovej, s ktorou som sa rozprával povedala, že
komisia je za kúpalisko. Potom sa to zvrhlo, vieme veľmi dobre pani poslankyňa potom čítala
návrh, že peniaze preč z kúpaliska a idú sa robiť iné veci. Ja si myslím to, že mohlo byť aj
kúpalisko, mohli byť aj cesty, mohol byť kľud, veď peňazí je dosť. Vy ste ani nevedeli, v tých
novinách ste písali niečo iné a vedeli sme, že tých peňazí je dosť. Mohla byť aj prvá fáza
kúpaliska a mohli byť aj cesty a mohol tu byť kľud. Dakedy vlani alebo predvlani som to rátal
s pánom Forgáčom, cestárom, keby sme si dali opraviť 140 km ciest, koľko by to stálo
miliónov eur? Cesty sa dajú opraviť, dá sa zobrať aj úver do budúcna, by sme sa dohodli
koľko a spravilo by sa kus roboty. A bolo by aj kúpalisko a boli by aj cesty. Len teraz sa tu
robí napriek a to už nemá cenu to tu už ani počúvať, je to zbytočné, lebo už to nejako
dolátame do konca volebného obdobia a potom pán primátor si spraví po svojom aj s novými
poslancami, ktorí potom budú. Mne sa to takto nepáči, čo tu robíme.
P.Forgáč - Cez ten Tvoj diskusný príspevok som si napísal pár vecí, ale začínam tým, že je
zaujímavé, že keď Ty povieš riaditeľovi, že bude s Tebou chodiť 140 km celý pondelok, tak
s Tebou chodiť bude. Keď sa pôjdu kolegovia niečo opýtať na mestský úrad, tak im
neodpovedajú, to je jedna vec. Samozrejme, poďme robiť, ale poďme robiť to, čo povieš Ty?
Treba sa naučiť rešpektovať, keď toto plénum niečo schváli, tak to treba robiť a keď
zastupiteľstvo včetne Teba za niečo zahlasuje, tak napriek robí ten, kto to nevykoná. Lebo
pokiaľ mestské zastupiteľstvo niečo schváli a je to v súlade so zákonom, tak to má väčšiu
právnu silu ako rozhodnutie primátora. To si treba naštudovať. Ja som presvedčený o tom, že
každý jeden návrh, ktorý tu padne a má zmysel rekonštruovať cesty, tak je to pre ľudí. Tak
isto je to osobný názor každého z nás a každý by mal hlasovať podľa svojho vedomia a nie
podľa toho, na koho sa Ty pozrieš ako Ty rozhodneš, že poďme robiť. Jasné poďme robiť to,
čo povieš Ty? Že jeden deň si vymyslíš niekde nejaký areálik a zajtra ho ideme robiť
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a nebudete sa nikoho nič pýtať. To môžeme robiť za svoje, ale nie za mestské. Tu treba
konzenzus, tu sa treba o tom baviť. Ja som vždy zahlasoval za to, keď sa niečo robilo a keď sa
hľadali peniaze, vždy som za to zahlasoval. Pozri si zastupiteľstvá, za čo som hlasoval.
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Pán Barniak, keď ste sa rozhodli stále opakovať Vašu obľúbenú
tému kúpalisko a neviete si to zapamätať od jedného zastupiteľstva po druhé, tak sa budem aj
ja opakovať, že som bola vždy za kúpalisko a stále som. Potom, čo ste spomínali to
zefektívnenie, ak to zefektívnenie spôsobilo napr., aj už teda neviem, čo tú stratu spôsobilo,
lebo toľko sme tu už mali dôvodov, ale až to zefektívnenie spôsobilo, že mestské lesy sú
v strate, technické služby nestíhajú kosiť trávu a máme extrémne prebytky na účte, tak to
zefektívnenie bolo úplne zbytočné, škodlivé. K tým cestám pán Psotka, tiež sa v tom už
strácam, keď pán Bakoš povedal, že teraz už stopne ulicu Nad Hrádzou, tak ja už neviem, či
teda tie peniaze bude možné využiť na ten Chotár, čo boli pôvodne schválené. Ja neviem, ale
dnes by som ten Chotár neriešila, lebo mám zmätok v tom, čo platí a čo neplatí. Ďakujem.
G.Galeta – Jozef, budem reagovať na tú Tvoju pripomienku, že peňazí bolo dosť. Prečo sme
teda my, ako poslanci neboli o tom informovaní a prečo sa to nedostalo aj do rozpočtu, keď je
peňazí dosť aj na kúpalisko aj na cesty? Tu asi viazne nejaká komunikácia, mne to len tak
pripadá. Na jednej strane rozprávaš, že peňazí je dosť a tu sa dohadujeme, čo budeme robiť
skôr a čo neskôr. Čo sa týka kúpaliska, väčšina poslancov je za to, aby to kúpalisko zas stálo
ale tak, ako je navrhnuté v rozvoji mesta na roky 2014 – 2020, aby tam bolo kúpalisko
s celoročnou prevádzkou. Čiže majme kúpalisko, ale ktoré bude aj zodpovedať podmienkam
súčasnej doby, nielen na dva mesiace. Ďakujem.
Ing.T.Palaj – Pán poslanec Barniak, peňazí je dosť, tak Vám predsa nič nebráni dať
pozmeňovací návrh a teraz tých 400 tis. eur na kúpalisko navrhnúť, popri tých cestách, keď sa
dá urobiť všetko. Ak na tom trváte, tak to kľudne navrhnite, ale nehovorte tu stále dookola tie
isté, minimálne polopravdy, ktoré hovoríte stále. Druhá vec, čo by som sa chcel spýtať, to
efektívne hospodárenie, ktoré tu vyzdvihujete, pána primátora, to, že teraz kvôli
neefektívnemu hospodáreniu mestských lesov vytiahol z rozpočtu 100 tis. eur, to je
v poriadku? Pri tom zháňaní peňazí, koľko zohnal tak teraz 100 tis. eur, ktoré len tak zo dňa
na deň vytiahol pofidérnu zmluvu, to je v poriadku? Ďakujem.
J.Psotka – Chcem reagovať na pána Barniaka, pekne rozpráva, ale od veci, úplne od veci.
Keby on býval na Chotári alebo pán primátor, tak tam sú cesty také, zo zlata. Lenže tam
bývam ja, alebo niektorí ľudia, tak sa cesty nerobia. Chodia tam deti do školy, chodia tam
ľudia do roboty, autobus tam nechodí. Výtlky sú tam také, nivočia sa gumy a nikto sa nevie
zastať. Ďakujem. Treba tam presťahovať pána primátora a cesty budú.
P.Forgáč – Chcem len doplniť kolegu pána poslanca Psotku. Možno pán poslanec Psotka
nejde o to, že by ste možno aj Vy mali lepšiu cestu na Chotári, len keby ste boli vypočuli
návštevníkov, ktorí prišli za Vami ako s fašangom a ponúkli Vám hlasovanie. Keby ste boli
hlasovali alebo nehlasovali, tak máte lepšiu cestu, čo si to nepamätáte pán Psotka? Keby ste
boli vypočuli Vašich návštevníkov, čo Vás tam prišli pozrieť a ponúkali Vám cesty, vtedy
boli ale všetci nadšení a boli by vyasfaltovali 100 tis. eur, 300 tis. eur, 500 tis. eur, všetci by
boli robili. Len bolo treba tak hlasovať, podaktorí nech idú von telefonovať a bude dobre,
podaktorí nech hlasujú a budú mať cestu. Pán Psotka, takto to tu je. Bavme sa o tom
špičkovom a naozaj efektívnom narábaní s peniazmi. Tu sa budeme dohadovať o rozpočtoch,
ja vám poviem len takú maličkosť. My sme boli zvolaní poslanci k rekonštrukcii škôlky
v marci. Je zaujímavé, že 27. marca bolo zvolané stretnutie poslancov k rekonštrukcii škôlky
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a 26. februára bola daná žiadosť na Tekovskú Breznicu o stavebné povolenie. Čiže vy dávate
žiadosti o stavebné povolenie, ešte ale nezvoláte poslancov, neviem, to je tá efektívna
udržateľnosť a ten rozvoj, ktorý tu pán kolega Barniak prezentuje. Vy mesto požiadate
Tekovskú Breznicu o stavebné povolenie na rekonštrukciu škôlky, ale poslancov zvoláte
o mesiac, pretože vám to je jedno, čo si myslíme a v akom rozsahu to chceme spraviť. Či by
sme to nechceli urobiť viac, či tam ešte nie je kopec vecí, ktoré by sa v tej škôlke dalo
dorobiť. Nie, vy si to už požiadate, veď to stavebné povolenie má nejaké náležitosti, má
nejaký projekt, má nejaký rozsah. Nie, vy to robíte vo februári a v marci nás zvolávate, na čo
máme chodiť na takéto stretnutia? A tu bude niekto rozprávať o tom, čo by sa malo spraviť.
Buďme k sebe slušní a čestní. Ten správny môže ísť kamkoľvek, urobí sa všetko, ešte sa
pôjdu aj fľaky na štadiónoch a ihriskách polievať autami a ľudia dole na Školskej, tí nesprávni
chodia popri 2 metrovej tráve. Vážení, treba sa ísť dole prejsť, netreba ísť autom dole do
firmy alebo do roboty, treba ísť peši. A tí, čo za to berú mestské peniaze, nech sa chodia
prechádzať. To nie je, že utekať polievať fliačiky na anglickom trávniku z mestských,
z technických služieb polievať. To vám nevadí, na to máte kopu peňazí. Na to ste neefektívni
alebo efektívni. Na to, že tí ľudia sa dole boja ísť s deťmi k detským ihriskám, lebo sú tam
hady, je tam tráva vyše hlavy, to vám nevadí. Dnes sa môže prísť hocikto opýtať, nie však pán
Barniak zefektívnil technické služby, pretože tam už pomaly nikto nebude robiť. To je jasné,
sadneme si a budeme niekde vyhukovať na káve, ako sa to má robiť. Bol som svedkom
takýchto debát. Tak Ty nám tu prosím Ťa nekáž, ako sa tu má robiť efektívne. Choď sa
pozrieť dole, aká je tam tráva. Kto to bude kosiť? Hlavne, že sú fľaky na trávniku poliate, autá
chodia. Technické služby všetko nechajte a utekajte polievať fliačiky po trávnikoch. A ľudia,
ktorí bývajú tam dole, ktorí mimochodom všetkých nás tu volili, včetne Teba, tak tí ľudia
budú chodiť popri 2 metrovej tráve. To je efektívne nakladanie, to vám gratulujem, takto
nakladáte efektívne s majetkom. Veľa úspechov do budúcna. Dúfam, že to ľudia vidia a keď
sa budú rozhodovať, tak dúfam, že sa budú rozhodovať tak, ako sa ku nim správate. Tak ako
negujete naše záujmy, tak ako negujete to, keď chceme niekomu zlepšiť kvalitu života, tak
dúfam, že tí ľudia si to budú pamätať a tak vás budú podporovať vo voľbách. Tá arogancia, že
pán primátor si tu po voľbách spraví s novými, počúvaj Ty pľuješ ľuďom do ksichtu. Tí
ľudia, ktorí tam žijú, nie všetci žijú tak, ako Ty. Ty pľuješ ľuďom do ksichtu a vykrikuješ tu,
že pán primátor si to tu spraví po svojom, že sa nehanbíš. Ďakujem.
O 17.26 hod. odchod poslanca Petra Forgáča z rokovania mestského zastupiteľstva.
J.Barniak – Pán poslanec neodchádzaj, počúvaj tu teraz. Teraz chce odpoveď a odíde. Keď
tu nebude, poviem jednu vetu, čo sa týka pomoci občanom si to „rozdám“ s kýmkoľvek kto je
tu. Môžete sa postaviť všetci do radu 100 ľudí a komu som pomohol ja, konkrétne veci
budem hovoriť, čo som spravil pre mesto. A nie pán poslanec Forgáč tu rozpráva takéto
debilinky, chce sa ukázať tu do mikrofónu, veď ľudia mu už neveria, veď tu už má len zopár
priateľov, však to vieme veľmi dobre.
O 17.28 hod. príchod poslanca Petra Forgáča na rokovanie mestského zastupiteľstva.
J.Barniak – Tu sa ideš teraz hrať, že si spravil pre Novú Baňu bohviečo, no nespravil si toho
veľa, veď ľudia Ťa poznajú, vedia o Tebe kto si, čo si a tu sa chceš robiť teraz dobrý, že aký si
dobrý k ľuďom. Hovorím, môžeme si to „rozdať“, ja poviem, čo som spravil pre Novú Baňu,
pripravím si a Ty si priprav. Môžeme si to potom tu pred všetkými ľuďmi povedať. Už sa
nebudem vyjadrovať, chcel som sa aj k ďalším, ale myslím si, že to už je trápne.
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M.Marko - Nemusí sa nikto stavať do radu, ani sa porovnávať, úplne stačí, keď povieš
v koľkých si komisiách, dozorných radách, rade škôl. V podstate to nemusíš hovoriť, lebo
všetci vieme, že v ničom. Takže Tvoja jediná úloha je sedieť vzadu, ťahať nitky
a rozhodovať. Teba najviac štve to, že už títo páni, ako si ich vymenoval, plus teda ďalší
nechodia k Tebe na kávu do kancelárie, kde ste si to všetko dohodli a vydebatovali. Zrejme
pochopili, že to nie je správna cesta. To, že si spravil pre ľudí, to ja neviem povedať alebo
nemôžem povedať, že si nespravil, ale ako poslanec nie si aktívny v žiadnej komisii.
O 17.29 hod. primátor mesta Nová Baňa na požiadanie poslanca
vyhlásil 5 minútovú prestávku v rokovaní.

Petra Forgáča

J.Barniak – Niektorí sú v komisiách, ale sú tam zbytočne, lebo robia len napriek. Niekto
išiel do komisií, lebo si myslel, že zarobí veľa peňazí. Pani Valachovičová o Tebe hovorím,
Ty si išla len kvôli tomu, lebo si myslela, že tam zbohatneš, Ty si sa vtedy hlásila do každej.
Maroš Marko, Ty si bol u Vinca Štullera v prvom volebnom období, že on Ti poradil, do
ktorých komisií máš ísť. Počúvam, že v školskej rade si najaktívnejší, že si veľmi aktívny.
Zbytočne sedíme v komisiách a nič nerobíme. Ja som bol na operácii bedrového kĺba, tak som
sa neprihlásil do žiadnej komisii, maródil som a aj cez maródku som sem prišiel, aj o barlách
som chodil po Novobanskej trojici, keď som videl, že sa tam robí netransparentne a stojí to
veľa peňazí, ušetrilo sa a aj termín sa skrátil. Poviem vám na rovinu, keby ma bol niekto
oslovil, čakal som, bol by som sa prihlásil do komisie sociálnej. V športovej komisii som mal
už dosť toho, myslel som, že pôjdem do sociálnej komisii a že to, čo som dával do športu
a iných vecí, že trošku pomôžem aj v sociálnej. To som mal v pláne, len potom tam prišla
určitá skupina ľudí a už som to nechal tak. Potom som už nešiel do komisií, ale spravil som
kus roboty. Obchádzal som si mestské lesy, technické služby, primátora mesta a pracovníkov
mestského úradu, čo sa robí a čo treba. Ďakujem.
M.Marko - To je super čo hovoríš, pôvodne som nechcel ani reagovať, lebo však nie je na čo,
už poznáme všetky Tvoje príbehy, ale akurát si presne trafil klinec po hlavičke s tou sociálnou
komisiou. Keď poslanec Bratko, čo bol predseda sociálnej komisie odišiel, tak sme hľadali,
kto by tam išiel, lebo som tam ja a aj pani Pinková. No nakoniec pani Pinková zobrala aj
funkciu predsedníčky. Nikto nechcel ísť, neviem, či vtedy si tu nebol, alebo si mal to svoje
obdobie, lebo nechodievaš vždy na tie zastupiteľstvá, sem tam neprídeš. V tej sociálnej
komisii sme doteraz len dvaja. Presne si povedal, že tam si chcel ísť a keď bolo voľné miesto,
tak si nešiel.
Mgr.J.Havran – Idem aj ja reagovať, bolo tu viacej vecí povedaných a budem sa snažiť byť
stručný a vecný, pretože mám pocit, že tu bolo povedaných veľa vecí, ktoré nie sú v súlade
s tým, aký je objektívny stav. Venuje sa veľa osobným záležitostiam, príbehom a rôznym
udalostiam. K prvej veci, bolo tu viackrát naznačené zo strany poslanca Forgáča aj poslanca
Palaja, že som zneužil právomoc, výsledok bol zmanipulovaný. Padali tu takéto výroky.
Chcel by som vedieť, či teda má niekto tu konkrétne pocit alebo poznatok o tom, že som
zneužil právomoc verejného činiteľa alebo právomoci, ktoré mi dáva zákon. Chcel by som
počuť, kto z vás si to myslí, aby mi to tu dnes verejne povedal.
P.Forgáč – Chcel by som tu zdôrazniť jednu vec, že opakovane som vyzval, verejne som tu
prehlásil, že som hlasoval za predmet asfaltovania v rozsahu, ktorý prečítala navrhovateľka.
Z toho môjho presvedčenia som nadobudol pocit, že tie ulice neboli zapísané do zápisnice tak,
ako som o nich hlasoval. Chcem ešte zdôrazniť jednu vec, že keď navrhovateľ na druhej
strane tohto pléna bude sedieť a bude čítať návrh na uznesenie, tak ja nemám možnosť
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fyzicky ten návrh na uznesenie vidieť v danom momente, keď o ňom hlasujem. Keď tento
návrh na uznesenie vznikne z diskusie, tak ja sa domnievam o tom, že predchádzajúca
diskusia vychádzala k nejakému bodu. Ja som v danom momente takto hlasoval. Či si
myslím, že tu niekto zneužil právomoc verejného činiteľa? Ja si myslím, že tu niekto zneužil
právomoc verejného činiteľa, mám taký pocit. Prosím Ťa nechceš nám tu navodiť nejakú
atmosféru, že by sme sa tu mali báť povedať svoj vlastný názor?
Mgr.J.Havran - Nie, mal by si ho prezentovať to, čo je podložené faktami a čo je objektívne.
Až si myslíš, že tie veci, ktoré som urobil boli tak, ako ich prezentuješ, lebo Ty stále hovoríš
o pocitoch. Chcel by som, aby všetci vedeli aká je skutočnosť a aký je fakt a nie, aký je Tvoj
pocit.
P.Forgáč - Tak ja Ti poviem aká je skutočnosť a aký je fakt. Že tu poslankyňa mestského
zastupiteľstva dala návrh na uznesenie a bola upozornená na to, že krytie týchto činností nie je
možné kryť z kapitálového rozpočtu, napriek tomu, že išlo o rekonštrukciu a bolo úmyselne
zatajené, že nejdeme rekonštruovať cesty, tak nemôže to ísť z kapitálového rozpočtu
a opätovne, keď sa začalo o tom hlasovať, tak ona zabudla – aby to všetci vedeli, poslankyňa
Valachovičová zabudla prečítať názvy ulíc a schválili sme sumu 150 tis. alebo 148 tis. eur. Ty
si prezentoval na stretnutí poslancov, že my sme nehlasovali o uliciach, samozrejme, Ty si sa
postavil do roviny – nehlasovali ste, vaša vina, technický problém, tak to dáme urobiť iné
ulice. Chcem, aby to všetci vedeli. Vyzval si ma, aby som povedal, čo je skutok, skutok je ten,
že my sme hlasovali v domnienke, že hlasujeme na rekonštrukciu ulíc a Ty si dal urobiť iné
ulice. Takýto je skutok a o tom som presvedčený, že toto sa stalo a som presvedčený, že
z toho čo sa stalo, mal si možnosť to zmeniť, keď sme tam boli a keď som Ťa na to vyzval, že
o čo tu teraz kráča, ale neurobil si to i napriek tomu, že to bolo v súlade s tým dokumentom,
ktorý riaditeľ technických služieb navrhol. Bolo to s tým istým, len sa to mohlo
poprehadzovať.
Mgr.J.Havran - To znamená, že som úmyselne pozmenil právoplatne prijaté uznesenie?
P.Forgáč - To znamená, že si neurobil nápravu a nerešpektoval si zvyklosti, pretože to bola
zvyklosť. Tvoje právne názory a Tvoje pohľady na to sú Tvoje a moje sú moje.
Mgr.J.Havran – To znamená, že pozmenil som právoplatne schválené uznesenie, ktoré tu
bolo, pozmenil som ho úmyselne a vedome, to si Ty myslíš?
P.Forgáč – Keby si vedel, čo si ja o Tebe myslím.
Mgr.J.Havran - Pretože to takto nie je. Ten zmätok, ktorý tu vznikol na tom zastupiteľstve
ste vyvolali vy.
P.Forgáč - Ale Ty to vedieš.
Mgr.J.Havran - Ten zmätok ste vyvolali vy, pretože ste potajme pripravili zmenu rozpočtu,
ktorá bola navrhnutá potajme, pretože ju nevideli kolegovia poslanci. Mali ju predloženú?
Nemali ju zvyšní, len vy ôsmi ste ju mali. Nemal ju primátor, nemal ju kontrolór, nemala ju
zástupkyňa, nemal ju nikto v tejto sále, ani riaditelia tých organizácií. To znamená, poprosím
Ťa, aby si to neporovnával s materiálmi majetkovými, lebo tie majú všetci dopredu. Má ich
verejnosť, sú zverejnené na internetovej stránke, to znamená, vtedy v tom momente sa môžeš
odvolávať na to, čo je napísané v materiáloch, pretože to všetci a celá verejnosť vie. Ale toto,
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čo ste vy pripravili, nevedel nikto ostatný prítomný v sále, iba vy ôsmi ste to vedeli. To
znamená, že na to sa ťažko reagovalo a ja som nevedel, ako vyzerá ten návrh, ako je
skoncipovaný a boli ste tam siedmi podpísaní. Chcem Ti povedať, že to uznesenie je napísané
správne, tak ako bolo prezentované a tak, ako bolo písomne odovzdané, pretože to uznesenie
existuje. Ďalšia vec ešte Ti chcem povedať, aby si tomu rozumel, vy ste dvaja overovatelia
overili zápisnicu, ktorej súčasťou boli uznesenia a potom namietate obsah uznesenia, ktoré je
vytvorené. Samozrejme domnieval som sa, že tento materiál bol skartovaný, pretože každý
materiál je skartovaný po tom, ako je zápisnica overená zapisovateľmi. My neodkladáme
písomné návrhy. Keď hovorí zapisovateľ, že to je v poriadku, tak sa jednoducho odstránia. Vy
ma tu obviňujete z toho, že ja som zle zapísal. Ďalšia vec je, že tie cesty tam neboli zapísané
a ja som normálne regulérne, vzhľadom na to, že miestne komunikácie sú v správe
technických služieb požiadal správcu komunikácií, aby navrhol cesty, ktoré v zmysle jeho
kritérií sú vhodné a nevyhnutné, aby boli opravené. Vypracoval ich bez jediného zásahu, vy
ste ma označili za autora toho dokumentu, ani jedným spôsobom som nezasiahol. Všetky
cesty, ktoré navrhol som si bol pozrieť, aj na Chotári som sa bol pozrieť, aj všetky, ktoré
navrhol na výtlky. Ja som sa nepýtal poslancov, aké cesty sa majú opravovať. Ja som sa
opýtal správcu miestnych komunikácií, ktorý je v tomto smere najpovolanejší, aby povedal,
ktoré cesty by mali byť opravované, pretože vy ste tu dnes viackrát spomínali, pán poslanec
Búry: „neviem to posúdiť, lebo nepoznám tú lokalitu.“ Ale napriek tomu máš ambíciu
rozhodnúť o tom, ktoré cesty sa budú v tomto meste opravovať, bez nejakého zaváhania
nemáš problém povedať, ktoré majú akú prioritu a ktoré by mali byť kde opravené. Ďalší
povedal: „zabudli sme na tento úsek, neboli sme tam.“ Samozrejme nemôžete byť na všetkých
úsekoch, na to je tu správca komunikácie a ja vám tvrdím, že keď vy budete rozhodovať
o cestách, ktoré sa majú opraviť, že si to rozhodnete a poprihrávate si to do svojich úsekov,
ako to zvyknete robiť, tak v tom prípade, či to bude vo vašich úsekoch alebo nebude, keď
o tom rozhodnete, tak to považujem za neefektívne a nehospodárne vynaloženie prostriedkov,
pretože o tej veci nerozhodol správca komunikácií, ktorý má o tom najlepšiu vedomosť a za
tým účelom je zriadený, ale ste to vy politicky zo svojej poslaneckej moci rozhodli. To je môj
názor na vec, ten si budem obhajovať a zastávať. Ty si tu viackrát povedal, že trestám ľudí za
to, že čo sa bude a čo sa nebude asfaltovať. Nikdy som nevstúpil do tejto záležitosti, osobne
zastávam názor, komunikácia, ktorá bude rekonštruovaná, nemá projektovú dokumentáciu,
nemá stavebné povolenie, nemôže byť urobená bez stavebného povolenia a nemôže byť
financovaná z bežných rozpočtov. To znamená, že si myslím, že cesta, ktorá je takto
pripravená – takto ju nepripravoval mestský úrad, takto ju pripravovali technické služby, treba
povedať, samostatný právny subjekt. My sme do tejto záležitosti nevstupovali, ani stavebné
povolenie vybavovať nebudeme, lebo ste prostriedky určili na technické služby, to znamená,
že toto je v réžii technických služieb. Urobiť zadanie, výmeru, vybrať si dodávateľa a vybaviť
stavebné povolenie, zrealizovať a prevziať zákazku a odovzdať. To tohto nevstupuje mesto
ani mestský úrad žiadnym spôsobom, pretože toto je akcia, ktorú organizujú technické služby.
Tak by som bol rád, aby ste ma nespájali s týmto problémom, ktorý tu vznikol alebo sa
vyskytol, pretože my sme do neho nevstupovali žiadnym spôsobom. To znamená, že
uznesenie, ktoré ste vy odsúhlasili bolo riadne zapísané zapisovateľkou, nevstupoval som do
toho žiadnym spôsobom. Na zázname je vidieť, že tesne pred hlasovaním ste prečítali
uznesenie, ktoré je tak aj napísané. To, čo ste ústne prečítali, je urobené aj písomne. To
znamená, že to uznesenie je bez nejakého najmenšieho problému a vady. To by som bol rád,
aby ste ma neoznačovali za osobu, ktorá manipuluje s uzneseniami, pretože som to ani nikdy
neurobil. Keď budem mať výhrady k vášmu rozhodnutiu, budem to robiť iným spôsobom, ale
nebudem pozmeňovať uznesenia. Ja si už ani nepamätám, čo všetko tu bolo povedané, ani
nechcem na všetko reagovať, pretože si myslím, že do volieb bude toho ešte povedané dosť.
Každý má zodpovednosť za svoje konanie, aj za svoju debatu. Bol by som rád, aby sa to tu
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viedlo na nejakej úrovni a nezmenilo sa to na intrigovanie a ohováranie, pretože ja o toto
nemám záujem. Pokiaľ sa rozhodnete, že budete s rozpočtom nakladať ako uznáte za vhodné
ja v tom nejaký svoj postoj urobím a spravím potom nejaké svoje rozhodnutia. Myslím si, že
sa snažím robiť v rámci svojich kompetencií, ktoré mi prináležia a že s nimi nesúhlasíte, viete
to ma mrzí, pretože tá spolupráca keď je dobrá, tak sa veci daria a keď nie je dobrá, tak to
jednoducho nefunguje.
P.Forgáč - V podstate to, ako vznikal rozpočet a že vznikol zmätočne je v prvom rade
zodpovednosť toho, kto vedie zastupiteľstvo. To, že navrhovateľka v danom momente
zadefinovala uznesenie a ona ho prečítala prvýkrát aj s ulicami a bolo jej odopreté z Tvojich
úst, to nemôže ísť, to môže, toto nie sú bežné, to sú kapitálové. Toto málokto dokáže, pretože
rekonštrukcia ciest spôsobom výmeny asfaltového povrchu starého za nový je možné urobiť
z kapitálových, rekonštrukciu je možné robiť z kapitálových. To, že si o tom nevedel, tak to
nie je pravda, pretože klameš. Vedel si o tom minimálne na stretnutí, keď sme sa stretli
a povedali sme Ti, že to tak nemyslíš vážne? Mohol si to vtedy úplne elegantne „kopnúť
niekde do autu.“ Potom Ty povieš teraz tu pred všetkými a pred celou Novou Baňou, že
nebudete predsa vy o tom rozhodovať, aké cesty budú asfaltované, o tom bude rozhodovať
správca komunikácie, lebo to je odborník a potom ho označíš za neodborníka, lebo vymyslí
cestu, na ktorú treba stavebné povolenie a má sa to robiť z kapitálových. Treba si potom
ujednotiť, ako to tu riadiš. Ako riadiš toto mesto, ako riadiš toto zastupiteľstvo, lebo Ty tu
zadefinuješ, že o tom má rozhodovať správca komunikácie, nie poslanci, tí majú len poslušne
odhlasovať položky, také ako Ti vyhovujú. Ďalšia vec, samozrejme robíš to tak, že keď Ti to
vyhovuje, tak vtedy to má robiť on a keď to pokazil, tak to robí on. To je všetko, z toho to
vyplynulo.
Mgr.J.Havran - Na toto zareagujem, to nie je pravda. Ja som povedal, že o opodstatnenosti
asfaltovania a o prioritách, ktoré a ako by mali byť asfaltované komunikácie a kde by mali
prostriedky smerovať, by mali rozhodovať technické služby ako správca komunikácií. Že tú
jednotlivú akciu nepripravili dobre, to nie je ani moja vina, ani dôvod na to, aby o tom ďalej
nerozhodovali. To znamená, že Ty interpretuješ moje slová úplne inak, ako som ich povedal,
ako som to myslel.
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Chcem sa spýtať, keď teda robíme chyby, nepredkladáme
dobre návrhy na uznesenie, tak pani Ditteová tu dala mínus a plus 100 tis. eur, ja som
v návrhovej komisii, ale nemám tu žiadny návrh, asi ste vopred vedeli, že o tom nebudeme
ochotní ani hlasovať, lebo nemám to tu. Toto je z mestského úradu, čo nám dala pani
Müllerová a je tu napísané „schvaľuje 1. zmenu rozpočtu“ a to je podľa tých materiálov
zverejnených 3 týždne hádam, nie podľa toho, čo sme tu len slovne počuli.
Mgr.J.Havran - Pani Ditteová vás upozornila na skutočnosť, ktorá má vplyv na
hospodárenie, na rozpočet a jeho plnenie.
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Áno a hneď vyčíslila, aká zmena je tam.
Mgr.J.Havran - Ak sa rozhodnete to ignorovať, to je vaša záležitosť, ako s touto informáciou
naložíte. Ale v zásade v záverečnom účte sa s tou celou záležitosťou vysporiada
hospodárenie. Že to vy teraz neschválite a neakceptujete skutočnosť, tak to tak môžete urobiť
bez nejakých problémov, lebo zastupiteľstvo nemá žiadnu zodpovednosť, je to kolektívny
orgán, nikto vás za to nebude trestať.
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Ing.V.Valachovičová,PhD. – Čo sa týka pána Bakoša, možnože sa Vám to bude ťažko
počúvať, ale ja s ním dosť často komunikujem a vďaka tomu sa ten zoznam ciest aj zhodoval.
Lebo aj v decembri som s ním komunikovala a tie cesty sme nastavili preto podobne. Čo sa
týka toho, že teraz naňho zvaľujete tú ulicu Nad Hrádzou, tak ja si myslím, že on všetky tie
náležitosti tiež nemusí vedieť a keďže Vy riadite aj stavebný úrad, aj finančné oddelenie
a nepriamo aj technické služby, tak ste mu mali pomôcť a nie teraz to zvaliť naňho.
Mgr.J.Havran - Budem mu pomáhať hneď najbližšie ako sa to bude dať.
P.Forgáč - No veď ono to aj tak vypadá, že pani navrhovateľka prvej zmeny nám dnes
odprezentuje – na finančnej komisii som sa jej spýtal, prečo? Povedala nám, že nesmiete tých
100 tis eur použiť z bežného, ako v dobrom, ja absolútne neatakujem pani Ditteovú. Spýtal
som sa jej: „Pani Ditteová, nechcete nám povedať na zastupiteľstve, vážení, ale nepoužívajte
to, veď na to tu je iný, čo tak urobí, tak ich tam teda skúste nenarozpočtovať.“ Ty sa tu teraz
vehementne ohrádzaš tým, že to má byť v nejakom návrhu a Ty tu svojho človeka, vedúceho
svojho oddelenia – donesie sem papier a zmení to a my o tom ani nevieme a nás tu atakuješ,
že my máme rešpektovať vyvesené veci. Veď Ty neinformuješ nikoho. Ty povieš o 8
poslancoch, osem je viac ako jeden, to by si sám mal vedieť. Ty dáš žiadosť a stavebné
povolenie na T. Breznicu a Ty povieš na nás, že my niečo zatajujeme a Ty nás o mesiac
neskôr zvoláš. Vedúca financií príde sem a zmení príjmy v rozpočte a tu nám to „pleskne do
ksichtu“, to Ti nevadí?
Mgr.J.Havran - Ja tomu nerozumiem.
P.Forgáč - A Ty tu apeluješ na nás, aby sme boli zodpovední. Za prvé, peniaze za toto berieš
Ty, Ty máš plat, si platený politik. Tak prosím Ťa vedieš to tu, si tu zo zákona najvplyvnejší
v tejto miestnosti, tak to tak veď a potom sa nesťažujme, že my to robíme zle. Snažíme sa
urobiť niečo pre občana, lebo 2,5 hodiny sa tu bavíme o ničom a z tohto nemá nikto nič a keď
tu hŕstka ľudí chce niečo urobiť pre občana, tak ich označíte za to, že tu robíme nedajbože
niečo zlé. Vy tu dáte asfaltovať úplne iné cesty, veď to bolo elegantné, keby si bol dal ten
zoznam, veď si to mohol dodatočne, ako prejav dobrej vôle.
Mgr.J.Havran - Kto dal asfaltovať cesty?
P.Forgáč - My sme schválili uznesenie v domnienke a hlasovali sme za to obvyklým
spôsobom a Ty si nám to urobil tak, že vznikla tu nejaká právna medzierka „pink“,
odhlasovali ste budžet, ale nezaviazali ste nás uznesením. Veď si to mohol na tom stretnutí
povedať. Dovolíš to, aby sa rozbehlo a vysúťažilo asfaltovanie a rozšírenie, ale veď Ty si
primátor, každý deň si s riaditeľom. Ty si nevedel, že sa ide robiť tá cesta, že sa ide
rozširovať?
Mgr.J.Havran - Ale ja nie som každý deň s riaditeľom. Vy tu navádzate situáciu, že ja
riadim technické služby. Veď to je právny subjekt, ktorý má svojho riaditeľa. To nie sú
mestské lesy, kde som valným zhromaždením, alebo mestský bytový podnik.
P.Forgáč - Pán primátor, vedel si, že sa to ide robiť?
Mgr.J.Havran - Vedel som, ale toto nie je moja zodpovednosť. Ja som nevyberal cesty, ani
som nerozhodoval.
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P.Forgáč - Pán primátor, vedel si, že sa to ide robiť?
Mgr.J.Havran – Vedel, a čo?
O 17.50 hod. odchod poslanca Jozefa Barniaka z rokovania mestského zastupiteľstva.
P.Forgáč - A nič si pre to neurobil, aby si toto nedovolil? Veď na tom stretnutí, keď sme tam
sedeli, nemohol si vtedy povedať, dobre nehlasovali ste o tom, ale ja to napriek tomu
akceptujem, nech sa dajú spraviť tie úseky.
Mgr.J.Havran - Ty na mňa prenášaj na mňa zodpovednosť niekoho iného, ktorý riadi
spoločnosť. Ten riaditeľ tam nesedí u mňa každý deň, ja mu nehovorím, čo má robiť.
P.Forgáč - Naozaj je to teraz veľmi seriózna debata, my dvaja, lebo my sa poznáme „týždeň“,
takže naozaj akceptujem to, čo si teraz povedal. Ako naozaj objektívny pohľad na vec, že Ty
naozaj neriadiš technické služby.
Mgr.J.Havran - Ja som neorganizoval asfaltovanie.
P.Forgáč - Myslím si, že pán riaditeľ Ti to naozaj teraz povie, nechal si ho v tom úplne
elegantne vykúpať.
Mgr.J.Havran - Ja som neorganizoval asfaltovanie, ani som nevyberal cesty, ktoré sa budú
asfaltovať. To si myslím, že je skutočnosťou.
P.Forgáč - Ja normálne neverím, že toto dokážeš.
Mgr.J.Havran - Poprosím o vyjadrenie aj pána riaditeľa, pretože ja som si ten zoznam, ktorý
on vyhotovil prečítal koľko bolo prostriedkov, vyšli prvé tri cesty a tie sa realizujú. Akým
spôsobom, nikdy som to neskúmal, rozumieš ma? Ako sa budú opravovať, ja som to
neskúmal.
P.Forgáč - Vtom momente, keď sme tam sedeli si o tom mohol rozhodnúť, veď si primátor.
Mohol si povedať, dobre. Ty si sa ale sústredil na to, aby si nám odprezentoval: „Vy hlupáci
ste odhlasovali budžet, ale aj tak nebude to, čo ste vy chceli a tí ľudia, ktorým ste to vy sľúbili
to nedostanú, lebo neposlúchate.“
Mgr.J.Havran – Uznesenie, tak ako bolo navrhnuté bolo prečítané, bolo písomne predložené,
bolo vyhotovené.
P.Forgáč - Som presvedčený, že som hlasoval o uznesení, o ktorom som tu čestne prehlásil
a boli o tom presvedčení aj poslanci, ktorí o tom zahlasovali.
Mgr.J.Havran – Ja za to nemôžem, toto nie je situácia, ktorú som ja spôsobil, pretože až si
Ty o niečom presvedčený....
P.Forgáč - Písomne predložené, nebolo?
Mgr.J.Havran – Ja mám originál a neukazuj mi to, čo je z počítača vytlačené. Ja Ti doručím
originál, aby si potom mal odfotený, lebo originál Ti nedám do ruky. Pán riaditeľ poprosím
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Ťa, aby si všetkým prezentoval, ako sa tvoril materiál, ktorý hovoril o cestách, ktoré by mali
byť prioritne vyasfaltované a ako sa rozhodlo, ktorá cesta sa bude akým spôsobom asfaltovať.
Aby niekto nenadobudol dojem, že som ešte rozhodoval aj o asfaltovaní.
F.Bakoš - Ďakujem za slovo, začnem obšírnejšie a idem od začiatku. V roku 2011 som
nastúpil na technické služby a každý rok niekedy v novembri alebo začiatkom októbra sa
začína tvoriť rozpočet mesta. Tak, ako v roku 2012 až 2017, tak som postupoval aj v tomto
roku. Vždy do rozpočtu mesta som dával základné veci, teda do rozpočtu TS som dával
základné veci, to je elektrika, voda, plyn, kúrenie a mzdy. Vždy som bol usmernený vedúcou
finančného oddelenia a primátorom mesta, že rozpočet bude tvorený tak, že urobíme nejaké
základné veci, do ktorých dáme toto na živobytie TS a potom po schválení záverečného účtu,
ktorý sa schvaľuje vždy nejako na jar doložíme do rozpočtu veci investičné atď. Alebo, keď
bol nejaký zámer mesta, že sa ide čosi urobiť a mohli by sme to eventuálne riešiť, tak napr.
detské ihriská základy, tak to sa už dalo v hrubom rozpočte. Čo sa týka komunikácií,
v podstate nejaký minimálny budžet sa vkladal na nejaké to asfaltovanie, teda oprava výtlkov
a viac menej pokiaľ sme chceli robiť nejaké súvislé asfaltovanie, ktoré sa robí len posledné
dva roky, tak to sa vždy malo riešiť v nejakom ďalšom rozpočte. Teraz rozpočet na rok 2018,
ktorý bol tvorený, bol takisto urobený bez nejakého súvislého asfaltovania, teda z našej strany
nešiel ten návrh, pretože bolo povedané, že to sa dohodneme v rámci 1. zmeny rozpočtu, čo
budeme asfaltovať súvisle, čo budeme robiť výtlkmi, v akom rozsahu. To som vždy viacmenej dával písomne v kópii na pani Ing. Jančekovú v dopravnej komisii a pánovi
primátorovi, čo si myslím, že by sa malo opraviť. Takže v decembri alebo novembri, kedy
sme schvaľovali tento rozpočet, ja som teda nedával žiadny návrh, pretože bolo povedané, že
rozpočet má byť vyvážený a uvidíme, koľko potom v tej 1. zmene na to dáme. Po tomto
zastupiteľstve v mesiaci januári som predložil pánovi primátorovi komunikácie, ktoré si
myslím, že by sa mali opravovať. Keďže zastupiteľstvá v podstate boli zvolané dve
mimoriadne zastupiteľstvá, tam sa neriešil žiadny rozpočet, ale boli tam nejaké veci, ktoré
boli v programe dané a ja som tu prísediaci a pokiaľ sú otázky, tak na ne odpoviem. Pokiaľ
neviem odpovedať, tak viem na to zareagovať písomne alebo neskôr. Takže predložil som na
komisiu dopravy zoznam všetkých komunikácií, ktoré by sme mohli vyasfaltovať, pokiaľ
budú prostriedky, všetky komunikácie, ktoré by sme mohli opraviť výtlky a okrem toho som
tam ešte zahrnul ďalšie štyri položky, ktoré nesúviseli ani s výtlkmi, ani s opravami. Toto som
predložil v apríli pánovi Ing. Palajovi na komisiu, čiže tam boli tri prílohy, to isté dostal pán
primátor a v podstate s touto verziou som pracoval. Túto verziu som mal aj na poslednom
stretnutí, ktoré mal pán primátor s poslancami a v podstate aj dňa 13. 4. pani ekonómka
posielala pani Ditteovej zoznam týchto komunikácií. Takto to bežalo a bolo to zapracované
do rozpočtu a ja som tam zoradil tie komunikácie a dodnes som žil v tom v podstate, že to
bude riešené postupne, ako budú tie finančné prostriedky pripisované, teda podľa toho
zoznamu budeme pracovať až do tohto. Takisto, ako sme sa stretli na Chotári pri pánovi
Psotkovi s pani Valachovičovou a s pánom Markom, takisto som si prešiel túto komunikáciu,
zameral som to a povedal, áno. Cenová ponuka bola predložená od BITUNOVY s tým, že
technológia bola robená nástrekom, že sa použijú tri druhy frakcie – tri nástreky. Zmeral som
celý úsek tak, ako som menoval od pána Kovačiča až po zastávku Chotára po Babuliarku
a vyčlenil som tam v šírke 4 – 4,5 m, zhruba 552 m bežných takejto šírky cesty na opravu.
Toto som predložil v troch materiáloch a dnes som sa pýtal pani kolegyni ekonómky, že prečo
nemáme v tých materiáloch to súvislé asfaltovanie tak povedala, že pani Ditteová povedala,
že toto máme stadiaľ vyradiť, tak ona to vyradila. Hovorím, ale ja som povedal, že to
nevyraďujme, až na to nebudú prostriedky, nech to mesto zlikviduje. Toto je všetko,
zodpovedne sa môžem pozrieť do očí komukoľvek, priamo od svojho nadriadeného, pani
ekonómky po pánov poslancov, nemám čo tajiť. Vždy sa pozerám na to, čo dostanem na
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papieri. Tu mám napísané účelové akcie s komentárom, nič tam nemám. Ja žijem v tom
dodnes, ak žijem v špatnej dobe, tak ma usmernite, že zoznamy, ktoré som predložil boli
odsúhlasené a na tom sme sa dohodli, že takto pôjdeme. Keď bude niekde urobená hrubá
čiara, že tu to skončilo, že nie sú peniaze, tak to tak je. Dnes počúvam, že nikto nie je
zodpovedný, jedine technické služby za to, že som nevybavil stavebné povolenie na Hrádzu.
Ja som rád, že ste ma na to upozornili, že nie je stavebné povolenie. Cesta je vysúťažená, nie
je podpísaný nejaký kontrakt začiatku a odovzdania. V zmluve je napísané, že do 30 dní od
odovzdania staveniska bude urobená. Takže, keď to bude 31. decembra, tak to bude 31.
decembra. Ja vám garantujem, že ak je treba a ak dostanem od pani Ing. Jančekovej
usmernenie, ja ju teraz písomne vyzvem, pretože môžete povedať, že som špatný manažér, že
neviem, či som mal vybavovať stavebné povolenie na túto cestu. Ja sa domnievam, že nie, ale
ak zákon hovorí, že áno, ja ho vybavím aj projektovú dokumentáciu. Potom môžete povedať,
že prečo si nepýtal o 10 tis. eur viac, že na to nemáš projekt. Beriem chybu na seba, pokiaľ to
tak bude. Možnože poviete, že nepotrebujeme takého riaditeľa, poviem ďakujem, odchádzam.
Ale ešte raz, každému sa môžem pozrieť do očí, ja nie som intrigán, ani špinavec, aby som
niekomu pochleboval alebo dával. Mám priateľov aj medzi vami, aj na ľavej, aj na pravej
strane a aj v strede. Niekomu sa zodpovedám za svoje rozhodnutia a s vami komunikujem
o čomkoľvek. Takže kedykoľvek sa môžete spýtať čokoľvek, ja s tým nemám problém. Ak si
myslíte, že toto je nie dostatočné, tak prosím, spýtajte sa ďalej.
P.Forgáč - Pani Ditteová, Vy ste dali stiahnuť ten tretí dokument, lebo mi to z toho vychádza,
že pán riaditeľ v domnienke, že budeme robiť celý zoznam, tak dal robiť postupne tie cesty
a tie ostatné sa ku nám nedostali. Čiže na Váš podnet sa to nedostalo do rozpočtu?
Ing.K.Ditteová - Dávali sme ho vám na tom spoločnom sedení. Keď sme posielali materiály,
ja už som mala hlavičku urobenú a boli tam napísané 3 tabuľky.
P.Forgáč - Čiže kvôli hlavičke sa nedostali cesty.
Ing.K.Ditteová – Pán primátor mi kázal ten tretí zoznam nepribaliť, lebo sme vám ho rozdali
na tom sedení.
P.Forgáč - Ten tretí zoznam Vám kázal primátor nepribaliť? Veď to som len potreboval, aby
ste mi povedali. Takže nie kvôli hlavičke nebudú ľudia chodiť po dobrých cestách. To ma
upokojilo. V každom prípade i napriek tomu dúfam, že poslanci podporia kompetentný
zoznam pripravený správcom komunikácie. Ja budem zaň hlasovať, ako za zmenu, aj napriek
tomu, že sa tento materiál ku nám nedostal. Pretože mne na tom záleží, aby občania chodili
po dobrých cestách.
Mgr.J.Havran - Ten zoznam tam nie je preto, pretože naň nie sú navrhnuté prostriedky.
Myslím si, že tu v tom návrhu nie sú vyčlenené prostriedky na súvislé asfaltovanie. Sú
vyčlenené prostriedky na vyspravovanie miestnych komunikácií, výtlkov, tam je presný
zoznam komunikácií, aj so spôsobom, ako by mali byť urobené. Je to tam zahrnuté. Ten
zoznam sme rovnako dostali od pána riaditeľa, ktorý nám navrhol, pokiaľ vyčleníte viac
prostriedkov v rámci rozpočtu na to, tak je možné ten zoznam naplniť. V zásade, by som
v tom nevidel nejaký problém. Ja som rád pokiaľ sa asfaltujú cesty v tomto meste, pokiaľ je
na to dostatok finančných prostriedkov. Ak to stanovíte za prioritu, ako primátor budem
spokojný s touto vecou.
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Ing.T.Palaj – Viackrát tu povedali moje meno v súvislosti s tým, že som hovoril o tom, ako
sa uznesenie zmenilo. To, či to bolo vedomé a úmyselné, to vám neviem povedať, ja som ho
nezmenil. Ale ak pán Ďurovský vysvieti zápisnicu z decembra stranu 81, tak ja môžem za
seba povedať, že toto je text uznesenia, ako je hore napísané v hlavičke predkladali poslanci,
je tam vymenovaný zoznam ulíc a ja za seba tvrdím, že za toto uznesenie som hlasoval,
pretože ak člen návrhovej komisie prečítal, alebo pri návrhu bolo povedané, že v zmysle
predložených materiálov, tak ja som hlasoval za tento materiál. Prečo je to o 6 strán dole
nižšie, kde už je to samotné uznesenie vypísané bez zoznamu ulíc to neviem, ale chcem
povedať, že ja som hlasoval za toto. To, že kde nastala chyba to neviem pán primátor, ja som
zápisnicu nepísal, ani neoveroval, ale ja som hlasoval za tento návrh. To je prvá vec. Druhá
vec, čo sa týka toho, že my zatajujeme a tajne si pripravujeme materiály, no nehnevajte sa
osem poslancov tu písomne predloží návrh, to je zatajovanie materiálov? To, že primátor
podpíše zmluvu, ktorá dva týždne nie je verejná, ešte stále nevisí a to, že potom tu vytiahnete
„z rukáva“ zmenu rozpočtu, tak to nie je zatajovanie, že 100 tis. eur hore dole? Pričom stačilo
pred dvomi týždňami, keď ste tú zmluvu podpisovali nám ju preposlať, lebo ak sa tu bavíme
o tom, že tá spolupráca môže fungovať, ak budeme spolu dobre vychádzať, alebo ako ste to
povedali, tak môže, len viete, keď nám Vy nedáte informácie a potom nás tu obviňujete, že
my nespolupracujeme. Tak to bolo pri kúpalisku, môžem povedať, lebo pán Barniak tu už nie
je, tak to bolo pri iných projektoch, pri všetkom možnom a tak to bolo aj v tomto prípade. My
informácie nezatajujeme, bol tu písomný návrh, Vy ste si tu teraz vytiahli nejaké čísla
„z rukáva“ a tú zmluvu ste nám dodnes ani nepredložili.
Mgr.J.Havran - Návrh bol pred hlasovaním prečítaný, je to zaznamenané na zázname
a rovnako disponujeme originálom, ktorý bol predložený, Vami podpísaný pán Palaj, vami
ôsmimi podpísaný originál. Až budete chcieť, ja Vám ho pošlem. Zverejním ho, dám ho
verejnosti k dispozícii, aby vedeli, z čoho sme vychádzali, viete ako my si to tu „necuciame
z prsta“. To znamená to, čo bolo odhlasované, čo ste vy predtým, aké ste mali dojmy, pocity
a čo ste mysleli, to ja neviem. To čo bolo prečítané a predložené, bolo zaznamenané. Za tým
si stojím bez nejakého zaváhania.
Ing.T.Palaj – Toto, čo sme videli teraz v tej zápisnici, to ste odkiaľ vzali, keď to teda nebolo
predložené a prečítané?
Mgr.J.Havran - Pán Palaj, zápisnica zapisuje celý priebeh toho rokovania, to znamená, asi
ste to tu spomenuli.
Ing.T.Palaj - Predsa sme to spomenuli.
Mgr.J.Havran - Ale pri prečítaní návrhu na uznesenie návrhovou komisiou táto vec tam
nebola spomenutá a nebola ani v tom materiály, ktorý bol písomne predložený. Čo tu tlieskaš?
Samozrejme ja som nenegoval to, že ste tu o takých uliciach hovorili, ale čo bolo navrhované
návrhovou komisiou. Uznesenie mám z čoho napísať, či z toho čo vyplynie z diskusie?
Ing.T.Palaj - Tam tá tabuľka bola spracovaná, sformátovaná z diskusie?
Mgr.J.Havran - Ale ja vám ukážem ten papier, ktorý bol predložený. Ja som ho sem
nedoniesol, pošlem Ti ho na e-mail.
Ing.T.Palaj – Tak teda len nechápem, keď ste mali návrh k dispozícii bez ulíc, kde sa vzal
v zápisnici ten s ulicami.
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Mgr.J.Havran - Pani poslankyňa posielala ešte na druhý deň nepodpísaný, to čo ste hovorili,
že ja po zastupiteľstve posielam nepodpísaný návrh. Darmo sa smejete, veď Vy ste nám to
ešte avizovali. Ale ten, čo tu bol predložený, všetkými vlastnoručne podpísaný, nie je tak
urobený.
Ing.T.Palaj – Aby som to ukončil, ja som hlasoval za ten návrh, ktorý sme tu videli.
Mgr.J.Havran - A to som ma skade vedieť? Mal som sa Vám do hlavy dostať, alebo ako som
sa to mal dozvedieť? My sme zapísali to, čo bolo návrhovou komisiou prečítané pred
hlasovaním a zapísali sme to, čo bolo predložené písomne vami všetkými podpísané. Ja tomu
nerozumiem, čo chcete, aby som ďalej podpisoval. Veď ja nebudem tu vaše diskusie
premietať do uznesenia, čo ste predtým o tom debatovali. Ja tomu nerozumiem, čo očakávate?
Vy my tu čestne prehlásite, že ste o niečom hlasovali, tak to som mal skade vedieť? Teraz za
to, že ste mi to povedali?
P.Forgáč - Ale veď je to v zápisnici. Veď tá tabuľka je zo zápisnice, čo ukázal pán poslanec
Palaj.
Mgr.J.Havran - Samozrejme tá zápisnica zahŕňa rokovanie, tú diskusiu, ktorá tomu
predchádza a tam to bolo povedané. Vravím, že ona to poslala e-mailom hneď na druhý deň.
Ing.T.Palaj - Môžete prosím Vás prečítať tú modrú hlavičku hore, čo je tam napísané? Lebo
tak potom to je nezmysel v tej zápisnici, lebo že to je návrh, ktorý predkladajú poslanci. Takto
sme to predložili, či sme to nepredložili?
P.Forgáč - Je to v zápisnici, prosím vás?
Ing.T.Palaj - To je zo zápisnice odfotené.
P.Forgáč - Je toto zo zápisnice, prosím vás, chcem sa spýtať?
Ing.T.Palaj - Áno.
P.Forgáč - A toto dokážeš takto vyfarbiť z diskusie, hej?
M.Müllerová – Mne to predložila pani poslankyňa. Ja som napísala uznesenie tak, ako bolo
prečítané, keď sa išlo o ňom hlasovať.
P.Forgáč – V každom prípade, až toto je výsledok diskusie, dokonca tabuľka aj s farbami, tak
klobúk dole. Až napriek tomuto, keď sa to nachádza v zápisnici a pán primátor, Tebe nie je
dostatočne jasné o čom sme hlasovali, tak potom v poriadku.
Mgr.J.Havran - Ja vychádzam z toho, čo bolo zaznamenané, aj písomne, aj videozáznam
bol.
P.Forgáč - Ty to pozeráš?
Mgr.J.Havran - Musel som si to kvôli vám pozrieť, lebo Ty si ma upozornil.
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P.Forgáč - Vidíš, ja som Ťa upozornil aj tak si to nevyužil.
Mgr.J.Havran - Vtedy, keď sme boli na stretnutí si ma upozornil na to, aby som si to pozrel.
Ale o čom rozprávaš? Hlasovaniu predchádzalo prečítanie návrhu na uznesenie a potom sa
hlasovalo. Tie ulice tam neboli uvedené a v samotnom dokumente, ktorý bol predložený
prekladateľmi a podpísaný vami, sú tie ulice tam nie. Nemám k tomu čo ďalej dodať. Ja viem,
že ste o tom diskutovali. Aj viem, aký si mal pocit, aj čo si čestne prehlásil som počul.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Čo sa týka pán Bakoš toho stavebného povolenia, tak ja som sa
to dozvedela včera od pani Jančekovej a povedala, že je to teda z toho dôvodu nutné, že sa
mení šírka. Nie je to pri každej tej ulici nutné, ale tu Nad Hrádzou, keďže sa jedná aj
o rozšírenie aj v tej tabuľke na komisii dopravy prezentovanej je tam spomenuté to rozšírenie,
tak za to. Mňa to tiež mrzí, že to spomalí celý ten proces, že sa to mohlo, ja neviem, budúci
týždeň robiť a celé sa to pár mesiacov možno natiahne, ale poskytla mi také informácie, lebo
ma to začalo zaujímať vzhľadom k tomu, čo teda môže ísť z kapitálových a čo nemôže. Čo sa
týka zverejnenia návrhu, že ktoré ulice dnes predkladáme a pridávame do toho súvislého
asfaltovania, tak považujem, že komisia dopravy, v ktorej sme s pánom Palajom aj
s Gregorom Galetom a sme podporili ten návrh, tak tam občania mohli vidieť tú tabuľku. Žiaľ
dve cesty sa toho času tam nezmestili, ale môže tak potom, neviem v júni, alebo kedy nás pán
primátor zvolá opäť, neviem či pôjdeme podľa harmonogramu, alebo nie, tak potom je zase
otvorená možnosť pokračovať v tom zozname.
P.Forgáč – Ja by som ešte v krátkosti povedal pár vecí, lebo naozaj aby sme sa posunuli ďalej
k tomu schvaľovaniu tých návrhov. Ja som aj na finančnej komisii povedal pani riaditeľke, že
ja urobím všetko preto, aby práca mestského úradu nevyšla nazmar, pretože si to vážim, to čo
zamestnanci mestského úradu robia a aj zamestnanci ostatných podnikov a organizácií,
ktorých zriaďovateľom je mesto. Trošku mi to je aj ľúto, že to takto ide a nemyslím si, že
stadeto niekto vyjde ako pozitívne naladený, ale chcem ľuďom naozaj zdôrazniť jednu vec, že
dávam do pozornosti túto diskusiu len z toho titulu, že keď ja som konfrontovaný tým, že tu
mám verejne povedať, že či primátor urobil niečo zle alebo nie. Ja nie som sudca a o tom
budú rozhodovať úplne iní ľudia, či to je dobre alebo zle a čo sme tu urobili. Chcem ale
povedať, keď tu šupneme zodpovednosť na správcu komunikácií ako riaditeľa technických
služieb, keďže milión krát v minulosti sa rozhodovalo o tom, že čo budeme asfaltovať úplne
iným spôsobom a poznám ten proces, ako sa to deje, ako sa to robilo, že prídeme s jedným
návrhom, vyškrtnúť, ešte raz, nič, nula, nula.....Tak, keď niekto dá návrh a dá materiál, ktorý
odkomunikuje s komisiou dopravy a z toho vystúpenia riaditeľa som pochopil, že reflektoval
na potreby udržateľnosti a rozvoja infraštruktúry a ciest na Novej Bani a zadefinoval nejaký
zoznam komunikácií, ktoré by bolo v budúcnosti možné rekonštruovať, alebo v tomto období
a vychádzam z toho, že začal robiť poradie a nebol za tým úmysel. Ja osobne si myslím, keď
si večer ľahínam a vstávam s pocitom, že ľudia nie sú zlí a neurobia veci úmyselne, tak naozaj
mi do tej skladačky, že ľudia nie sú zlí a nerobia veci úmyselne, nevychádza to, že potom dá
niekto vybrať ten zbytok z toho návrhu do rozpočtu. Ako ľudia, uvedomte si všetci, čo toto
pozeráte, že tu normálne dáme spraviť niečo, ostatné tam nevložíme, jednoducho to tam
nedáme. Je úplne jedno, či niekto povie, či sú na to zdroje alebo nie. Samozrejme, že sú a tí,
ktorí rozhodujú o tom, čo sa bude robiť a či to dáme ako návrh, tak tí veľmi dobre vedia, že sa
to dá. Pretože, keby mali oni pocit, že to majú robiť, tak to tam už dávno je. Za ďalšie, keď
niekto nedokáže zo zápisnice s tabuľkami nadobudnúť pocit, že tí ľudia hlasujú o tom, čo je
v tej zápisnici, tak ja naozaj ľutujem 7 tisíc ľudí v tomto meste, že sa takýmto spôsobom
spravuje toto mesto, pretože my sme dnes mohli robiť úplne niečo iné, mohli sme toto prejsť
a voziť po dobrých cestách. Zamyslite sa všetci nad tým, čo sa to tu deje, že sa tu normálne
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verejne osočujeme a dokážeme presvedčiť to, že zapisovateľka dokáže z hlasu vyčítať farby
a tabuľky a ešte neviem čo a že riaditeľ technických služieb tu nekvalifikovanie posúdil
a nevedel čo robí. Nakoniec on tu povie, že dal zoznam a v dobrej viere, že začal od toho, ako
sú peniaze to robiť a dnes sa tu udivene pozerá a verejne povie, že tu chýbajú, tá tretia časť
tam chýba na podnet vedúcej finančného oddelenia. Tak si to uvedomte, že čo sa tu deje. Tak
treba povedať, nechcem asfaltovať, ani nebudem to robiť a potom budeme musieť uznesením
zaväzovať každé jedno rozhodnutie. My tu potom naozaj musíme sedieť a prečítať každý
jeden návrh na uznesenie do poslednej bodky, pretože ani napriek takej tabuľke nie je jasné
tomu, že to tak je. Všetci čo ste tu, tú tabuľku dobre videli a všetci, čo si pozriete zápisnicu
z mestského zastupiteľstva nadobudnite pocit, že my sme to fakt nemysleli vážne, tá tabuľka
je totálna blbosť a poslanci, ktorí za to hlasovali naozaj nemysleli vážne to, že to chcú
asfaltovať. Fakt to tak je, takže toto je signál občanom. A takýto signál občanom dáva
vedenie tohto mesta. Keď tu niekto urobí chybu, keď tu niekto káže niečo vyhodiť, toto nech
ľudia vedia, nech si odnesú a nech to vedia, čo sa tu deje a mne je to úprimne ľúto. Mali by
sme sa zamyslieť nad tým, že, keď to nechceme robiť, tak tu nebuďme, choďme preč
a neriešme to.
Mgr.J.Havran - Myslím si, že tu bolo povedané všetko a keď je niekomu ľúto, že sme tu
teda strávili s tým strašne veľa času a mohli sa robiť iné veci, tak treba povedať, že ja som
v tejto diskusii vystúpil dva razy a myslím si, že všetko čo som povedal zodpovedá
skutočnosti a objektívnej pravde, takže s tým nemám žiadny problém. A pokiaľ má niekto
problém s tým, že som konal v rozpore so zákonom, tak by mal upozorniť na to orgány, ktoré
na to dohliadajú. Každú vec, ktorú som robil je urobená zodpovedne a správne, podľa môjho
názoru. Pokiaľ sa zastupiteľstvo rozhodne, že minie všetky peniaze na asfaltovanie ciest, ja
s tým nemám žiadny problém. Cesty treba opravovať, v minulosti neboli opravované, to
znamená, že som za to, pokiaľ sa komunikácie opravia kvalitne, bude transparentne vybraný
dodávateľ a celá záležitosť bude zvládnutá, myslím si, že to prospeje všetkým ľuďom, ktorí
sú tu. Bez ohľadu na to aký zoznam, aj tak si myslím, že správca komunikácie má určovať
zoznam ciest, nie poslanci a ich zbor, takže to je môj názor k celej tejto diskusii. Pokiaľ
ktokoľvek, kto bude chcieť vidieť originál návrhu, ktorý bol predložený poslancami na
zastupiteľstve, kedy sa schvaľoval rozpočet je k dispozícii. Samozrejme zostane u mňa
originál, aby sa náhodou nestratil. Toľko k celej tej debate, poprosím poďme s tými návrhmi,
aby sa mohlo hlasovať o týchto veciach.

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne MsZ Ing. Viktórie Valachovičovej,
PhD. v rámci 1. zmeny rozpočtu Mesta Nová Baňa:
U z n e s e n i e č. 41/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje v rámci 1. zmeny rozpočtu výdavky v sume 14.000 eur
•

v podprograme 5.2.1 Úprava spevnených plôch ul. Štúrova – „horné sídlisko“
Funkčná klasifikácia: 04.5.1 – kap. transfer pre Technické služby
- vytvorenie 14 miest na státie

Krytie: 46 – Rezervný fond
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Hlasovanie č. 6:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu, ktorý predložili poslanci MsZ: Juraj Búry, Peter
Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol
Tužinský a Ing. Viktória Valachovičová, PhD. v rámci 1. zmeny rozpočtu Mesta Nová
Baňa:
U z n e s e n i e č. 42/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje pozmeňovací návrh – navýšenie rozpočtu mesta o výdavky a príjmy
nasledovne:
Podprogram 5.2 Cestná doprava – TS
Funkčná klasifikácia: 04.5.1 – kap. transfer pre Technické služby
Projekt 5.2.1 Údržba MK – SÚVISLÉ ASFALTOVANIE, v tom:
1) Rekonštrukcia existujúcich ciest výmenou starého
asfaltového povrchu za nový
ul. Záhrbská (980 m2)
ul. Nálepkova, spodná (640 m2)
Tajch (2006 m2)
ul. Kútovská (1193 m2)
ul. Poľná (662 m2)
2) Asfaltovanie nových úsekov v súčasnosti štrkových ciest
ul. Hviezdoslavova (288 m2)
ul. Švermova (462 m2)
ul. Spodná (320 m2)

Výdavky
spolu v sume
137.877 €
105 101 €
17 220 €
19 195 €
34 660 €
20 484 €
13 542 €
32 776 €
9 140 €
14 048 €
9 588 €

KRYTIE:
Príjmy: finančné operácie – prevod prostriedkov z RF vo výške 137.877 eur
Hlasovanie č. 7:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté
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U z n e s e n i e č. 43/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
1. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2018 podľa materiálov zverejnených na web
stránke mesta s dvoma pozmeňovacími návrhmi práve schválenými
Hlasovanie č. 8:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté

6. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2017
Predkladateľom a spracovateľom je Jaroslav Svetík, náčelník Mestskej polície v Novej
Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Správa o činnosti MsP Nová Baňa za rok 2017
Organizácia mestskej polície
V hodnotenom období, rovnako ako v predošlých rokoch, bolo pre mestskú políciu tabuľkovo
určených 7 pracovných miest. Tieto pracovné miesta neboli obsadené počas celého roka.
K 1.1. opustil pracovisko jeden príslušník, ktorý mal odrobené len dva roky. Urobil tak
napriek tomu, že musel nahradiť alikvotnú časť vynaložených nákladov na zabezpečenie jeho
odbornej spôsobilosti. Dôvodom jeho odchodu bolo nízke platové ohodnotenie. Stresujúca
práca, nerovnomerné rozloženie pracovného času a nízke mzdové ohodnotenie malo
pravdepodobne za následok aj pomerne nízku úroveň a malý počet nových uchádzačov o túto
prácu. Pri výberovom konaní bol vybratý uchádzač zo Žarnovice, ktorý absolvoval kurz
odbornej spôsobilosti a do výkonu práce nastúpil až v polovičke mesiaca júl. V polovičke
mesiaca september odišiel iný príslušník na dlhodobú práceneschopnosť, ktorá trvala do
konca roka. Uvedené výpadky spôsobili zníženie počtu nočných zmien alebo skrátenie
niektorých denných zmien. Napriek tomu, vďaka variabilite stavania zmien, možno aj na úkor
osobného voľna, nehodnotíme zatiaľ situáciu vo verejnom poriadku za neakceptovateľnú,
alebo znepokojujúcu.
Z každej pacovanej zmeny bol vyhotovovaný záznam, ktorý obsahoval časovú os činností
v hodinových intervaloch a popisnú časť udalostí. V mesiaci máj absolvovali všetci
príslušníci povinné streľby v zmysle zákona o zbraniach a strelive. V rámci hospodárenia
s rozpočtom na pracovisku mestskej polície neboli zaznamenané žiadne ťažkosti a ani
v súvislosti s odvádzaním pokút do rozpočtu mesta neboli zistené rozpory. Výstrojné súčasti
sú zabezpečované podľa výstrojnej smernice hospodárne s prihliadnutím na skutočnú potrebu
príslušníkov.
V hodnotenom období na príslušníkov mestskej polície nebola podaná sťažnosť.
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Materiálovo technické zabezpečenie
V roku 2017 vo výzbroji mestskej polície k zmenám nedošlo. Vo výkone sú používané pištole
Glock 17, ktoré sa osvedčili ako spoľahlivé a praktické. Na prepravu je využívané vozidlo
Škoda Roomster, na ktorom bolo najazdených 13 800 km. Okrem neho má mestská polícia
k dispozícii vozidlo Lada Niva pôvodne využívané mestskými lesmi. Toto vozidlo je
využívané len v nedostupnom teréne a pri kontrolách v lesnom poraste. Celkove bolo na
tomto vozidle najazdených 670 km. V hodnotenom roku bol v cene cca 6 tis. eur vylepšený
mestský kamerový systém. To spočívalo v jeho rozšírení o jednu zoomovaciu kameru
umiestnenú na Námestí slobody a o jednu stacionárnu kameru, ktorá monitoruje komunitný
park. Okrem toho bol zakúpený poloprofesionálny záznamník, ktorý umožňuje snímanie
väčšieho počtu obrázkov za sekundu (z pôvodných cca 10 obrázkov stúplo na 25 za sek.),
a tým sa vylepšil celkový obraz. Záznamník je umiestnený v klimatizovanej serverovni.
V rámci kamerového systému bola zrušená zmluva o pravidelných servisných činnostiach
a tieto už budú vykonávané len na základe konkrétnej objednávky. Mestský kamerový systém
sa aj v tomto roku osvedčil ako významný nástroj pri ochrane verejného poriadku, ochrane
mesta a pri ochrane občanov pred trestnou a inou protispoločenskou činnosťou. Jeho
funkčnosť je občanom známa, a tak pôsobí aj ako nástroj prevencie. Záznamy z kamerového
systému boli využité 25 krát. 15 krát pri objasňovaní priestupkov na úseku cestnej premávky,
3 záznamy boli spravované na požiadanie OOPZ pre objasňovanie ich vecí, 1 záznam bol
odovzdaný Policajnému zboru pre podozrenie na trestný čin výtržnosti a 6 záznamov bolo
spracovaných v súvislosti s poškodzovaním majetku. Od roku 2013 pracujú v meste tri
orientačné merače rýchlosti, o ktoré sa stará mestská polícia. Dva sú umiestnené v blízkosti
základných škôl a jeden na UL. Starohutskej. V hodnotenom roku pracovali tieto merače bez
porúch a nevyžiadali si žiadny servisný zásah.
V oblasti cestnej premávky bola pozornosť mestskej polície štandardne venovaná platenému
parkovaniu a miestam, ktoré sú z dlhodobého hľadiska považované za najzraniteľnejšie (Ul.
Bernolákova, Švantnerova, A. Kmeťa, Námestie slobody). V platenom parkovaní neboli
zaznamenané vážnejšie problémy a poplatok uhrádzali vodiči v počte 80 až 110 vozidiel
denne. V letnom období bol najproblematickejším miestom priestor pri predajni zmrzliny
a kebabu. Tam poskytované služby boli obľúbené a vodiči často parkovali v ich blízkosti
v rozpore so zákonom o cestnej premávke. Zároveň si podnikatelia spravili sedenie pred
predajňou, ktoré zasahovalo do chodníka a často bránilo v plynulom priechode chodcom.
Vzhľadom na záujem občanov o ich služby by situáciu vyriešilo umiestnenie týchto
prevádzok v lepších priestoroch s možnosťou vonkajšieho sedenia a blízkeho parkovania.
Najviac priestupkov v cestnej premávke bolo riešených za státie na chodníku v zóne
s plateným parkovaním v počte 165. Ďalej za neuhradenie parkovacieho poplatku 97, za
porušenie zákazu státia 37, za porušenie zákazu vjazdu 30, za státie na verejnej zeleni 14, za
státie v križovatke 10 a ostatné (zákaz zastavenia, nedovolené státie na vyhradenom mieste,
státie na priechode pre chodcov) 9. Po formálnej stránke boli k riešeniu týchto priestupkov
využívané ustanovenia §3 a §25 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Problémom občianskej vybavenosti sa javil nedostatok
parkovacích miest na Školskej a Štúrovej ul. Situácia sa vylepšila dobudovaním odstavných
plôch na Štúrovej ul. koncom roka. Ponechaný ihličnan v prostriedku tohto parkoviska
niektorí občania nepovažujú za správne riešenie v dôsledku spomienok na padnutý strom na
Námestí slobody a zvlášť po tom, čo na Školskej ul. padol takýto strom aj na parkujúce
vozidlo. Treba poukázať aj na to, že z ihličnanu odpadáva miazga, suché konáre a v zimných
mesiacoch nahromadený zmrznutý sneh.
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Verejný poriadok bol v našom meste zaisťovaný predovšetkým činnosťou mestskej polície.
Tá vykonávala pravidelnú kontrolnú činnosť a zaisťovala všetky väčšie podujatia vrátane
Novobanského jarmoku alebo stretnutia banských miest. Dohľad nad príchodom detí do školy
je rutinnou záležitosťou tak ako aj kontroly a uzamkýnanie cintorína. Verejný poriadok ako
taký bol najčastejšie porušovaný v súvislosti s požívaním alkoholu. Jeho aktérmi boli
väčšinou občania sociálne vylúčení, alebo mladí ľudia navštevujúci miestnu diskotéku. Osoby
sociálne vylúčené sa dopúšťali protiprávneho konania budením verejného pohoršenia, keď
pod vplyvom alkoholu spali na lavičkách Námestia slobody, na zemi, na Baníckom námestí
alebo na miestnej tržnici. Len ojedinele sa v týchto prípadoch podarilo vymôcť uloženú
sankciu. Spravidla sa tieto osoby za pomoci hliadky MsP po výzve dobrovoľne presunuli na
miesta mimo verejného priestranstva. V súvislosti s miestnou diskotékou bol ovplyvnený
verejný poriadok rušením nočného kľudu. Ojedinele vznikali na parkovisku aj drobné bitky,
ktoré tak ako rýchlo vzplanuli, rýchlo sa aj upokojili. Len v jednom prípade prerástla bitka do
takej agresivity, že musela byť privolaná rýchla zdravotná pomoc, čo bolo spracované
a odovzdané Policajnému zboru pre podozrenie na trestný čin výtržnosti. Viacero konaní
porušovania verejného poriadku viedlo k poškodeniu majetku (močenie na dvere obchodu,
poškodenie označenia hydrantu a pod.). K rušeniu nočného kľudu prevádzkami bolo
v minulom roku podľa mestskej polície zaznamenané minimálne, nakoľko dostala v tomto
smere len dva podnety.
Neobvyklá situácia na úseku verejného poriadku nastala, keď miestny občan zo Starej Huty
zabral pozemok mesta, ktorý inak slúžil ako odstavná plocha pre návštevníkov Starohutského
vodopádu. Pozemok si označil tabuľkou a obsadil ho rôznym materiálom. Vec bola
spracovaná ešte v marci a zaslaná na správne konanie okresnému úradu. Neskôr prebehlo aj
správne konanie, ale žiadna zo strán nedostala z okresného úradu rozhodnutie a občan naďalej
pozemok využíval vo svoj prospech. Vo veci bola preto spracovaná žiadosť o zaslanie
rozhodnutia, ale okresný úrad ho odmietol poskytnúť s tým, že mesto nie je účastníkom
konania. Mestská polícia preto spracovala podnet na prokuratúru, v ktorom postup okresného
úradu označila za samoúčelný v rozpore so zákonom o správnom konaní. Vo veci zatiaľ
nebolo prokuratúrou rozhodnuté.
Na úseku ochrany pred alkoholizmom zabezpečovala mestská polícia v štyroch prípadoch
podklady pre primátora mesta na rozhodnutie v správnom konaní k mladistvým a maloletým
osobám, ktoré požívali alkohol a v blokovom konaní postihla 2 osoby pre podanie alkoholu
mladistvým.
Na úseku ochrany majetku sa MsP podieľala na objasňovaní takých vecí ako strhnutie
plagátu, rozbitý výklad Coop Jednoty, rozbité dvere na Coop Jednota, poškodená zastávka na
Námestí sv. Alžbety, poškodenie dopravnej značky, poškodenie múrika vozidlom a koncom
roka poškodenie zastávky na Baníckom námestí. Dobrým výsledkom bolo aj zadržanie
páchateľa bezprostredne po spáchaní vreckovej krádeže a jeho odovzdanie na trestné stíhanie
Policajnému zboru.
Samostatne boli vykonávané preventívne kontroly v lesoch. Kontrolami sa nám ale nepodarilo
zistiť nedovolený výrub tak ako v minulom roku. Tieto však mali preventívny účinok, lebo
v rámci nich bolo kontrolovaných viacero subjektov vykonávajúcich samovýrobu, ktoré mali
zodpovedajúce povolenia Mestských lesov. V jednom prípade boli opatrenia na ochranu lesa
vykonávané aj v spolupráci s mestskými lesmi z dôvodu zvýšeného počtu vozidiel v časti
Šarvíz na vrchole hubárskej sezóny.
V rámci dohľadu nad dodržiavaním jednotlivých VZN bola pozornosť venovaná najmä
nakladaniu s odpadmi a chovu psov. V rámci odpadov boli kontrolované vytypované zberné
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miesta a iné miesta v minulosti zneužívané na nelegálne zbavovanie sa odpadu. Aj keď sa v
preverovaní týchto skutkov mestskej polícii nedarilo tak ako v roku 2016, bol napr. v troch
prípadoch zistený páchateľ nezákonného odloženia odpadov v Kozákovej doline, v jednom
prípade v časti Chotár, alebo páchatelia drobného znečisťovania verejného priestranstva.
Výrazný úspech dosiahla mestská polícia opatreniami vykonávanými v časti Železničný rad,
kde sa niektorí občania dlhodobo zbavovali svojich odpadov. Ide o prostredie s minimálnym
pohybom občanov, mimo diania mesta a tým aj veľmi ťažké na dokazovanie protiprávnosti
konania. Za využitia konkrétnych ustanovení v zákonoch týkajúcich sa povinností
jednotlivých subjektov spracovala mestská polícia podnety na okresný úrad životného
prostredia, na regionálnu správu ciest a na okresný dopravný inšpektorát, ktoré mali za
následok, že správa ciest vyčistila tento priestor od odpadov (pneumatiky, plasty, nábytok
a pod.) a Policajný zbor vydal príkaz na osadenie dopravnej značky zákaz vjazdu. Týmito
opatreniami boli vytvorené také podmienky, ktoré umožňujú udeliť sankciu už pri vjazde do
tohto prostredia bez nutnosti preukazovať, že sa tam vodič zbavil odpadu. Priestor je
priebežne kontrolovaný mestskou políciou, ale za porušenie tohto zákazu tam už udelili
pokuty aj príslušníci obvodného oddelenia Policajného zboru. Naďalej je táto cesta využívaná
na športovo relaxačné aktivity.
Na úseku chovu psov neboli zaznamenané žiadne zmeny. V roku 2017 bolo odchytených 47
túlavých a zabehnutých psov umiestnených do karanténnej stanice. Tá bola aktívne
využívaná, pričom najviac psov v nej bolo umiestnených počas leta a koncom roka. S jej
prevádzkovaním vyjadrili nesúhlas občania bývajúci v školskej bytovke, ktorí sa sťažovali na
častý štekot. V hodnotenom roku v nej vykonala pravidelnú kontrolu regionálna veterinárna
a potravinová správa, ktorá k spôsobu prevádzkovania a evidovania nevzniesla námietky.
Určitým problémom je skutočnosť, že okolité obce sa o problematiku psov nestarajú vôbec
a ich občania, alebo aj samotní zamestnanci obecných úradov sa obracajú na mestskú políciu
s požiadavkami, ktoré si má vyriešiť obec sama. Aj v hodnotenom roku mala mestská polícia
dôvodné podozrenie, že odmietnuté psy z okolitých obcí sa potom objavili v našom meste ako
túlavé.
Štatistické ukazovatele.
Mestskou políciou bolo celkom objasňovaných 443 vecí pre podozrenie zo spáchania
priestupkov. Z nich bolo zistených vlastnou činnosťou 401 a oznámených občanmi 42.
Druhy priestupkov
§ 22 - priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
§ 24 - priestupky na úseku podnikania/podomový predaj/
§ 30 - priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
§ 47 - priestupky proti verejnému poriadku
§ 48 - priestupky proti VP /VZN a iné zákony - psy, odpady, ostatné/
§ 49 – proti občianskemu spolunažívaniu
§ 50 - priestupky proti majetku

62

362
1
6
22
33
8
11

Riešenie priestupkov
prejednaním bez pokuty
uložením blokovej pokuty
uložením
odložením
správa o objasňovaní
odovzdaním príslušnému orgánu
Iné pracovné úkony
predvedené osoby
použité donucovacie prostriedky (hmat/“papuča“)
zákrok proti osobám v opilosti
odchytené psy
kontrola podozrivých osôb
prevencia (prednáška besedy a súťaže)
opatrenia k udalostiam a javom
prijaté podnety od občanov
doručovanie zásielok v prospech orgánov činných v TK

159
248
1
5
16
14
1
3/1
53
47
17
21
152
107
12

V oblasti prevencie možno hodnotený rok považovať za úspešný. Prednášky povereného
príslušníka boli školskými a predškolskými zariadeniami žiadané. Významnou mierou
mestská polícia spolu s ostatnými záchrannými zložkami spolupracuje v poslednom období
s centrom voľného času pri zabezpečovaní súťaže „Mladý záchranár“. Pod značkou CVČ
pomáhala aj s projektom a celkovým zabezpečením súťaže žiakov „Chytáme páchateľa“,
ktorá mala u detí veľmi pozitívny ohlas a bolo by preto vhodné podporiť CVČ aj pre
zabezpečenie jej druhého ročníka.
V rámci podávania správ o povesti pre orgány činné v trestnom konaní bolo zabezpečených
celkom 82 odpovedí na dožiadania.
V problematike CO boli aktualizované údaje do databáz obvodného úradu. Raz v mesiaci
bolo zabezpečené preskúšavanie sirény. Jednotlivé úkony boli vykonávané v tesnej spolupráci
s odborom krízového riadenia okresného úradu.
U z n e s e n i e č. 44/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu o činnosti mestskej polície za rok 2017
Hlasovanie č. 9:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté
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2. Majetkové veci
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a
spracovateľkou bodu je Daša Zigová, referentka OvŽPaSM na Mestskom úrade v Novej Bani.
K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
1. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
• C KN parc. č. 6309/25 – ostatné plochy o výmere 423 m2, vedeného Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa,
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
• C KN parc. č. 6309/24 – záhrady o výmere 1007 m2, vedeného Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa,
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;
v prospech:
Ľubomír Bielik, rod. Bielik, Rudno nad Hronom 219, 966 51 Rudno nad Hronom;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pred kolaudáciou stavby z dôvodu,
že dostavbu rodinného domu potrebuje budúci kupujúci dofinancovať cez komerčnú banku
formou hypotekárneho úveru, ktorá požaduje pri zriadení záložnej zmluvy preukázať
vlastnícke právo k pozemku pod stavbou. Stavba rodinného domu je momentálne v stave
ukončenej hrubej stavby. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa
č. 104/2016 zo dňa 14.12.2016 uzatvorilo mesto Nová Baňa s Ľubomírom Bielikom
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2017, za účelom využitia
pozemku budúcim kupujúcim na realizáciu výstavby „rodinného domu“.
Dôvodová správa
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 104/2016 zo dňa
14.12.2016 uzatvorilo mesto Nová Baňa s Ľubomírom Bielikom Zmluvu o budúcej kúpnej
zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2017, za účelom využitia pozemku budúcim kupujúcim
na realizáciu výstavby „rodinného domu“. V zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
na predaj nehnuteľnosti č. 1/2017 mestu Nová Baňa uhradil Ľubomír Bielik plnú výšku
kúpnej ceny za pozemok vo výške 9.222,00 eur. Mestu Nová Baňa bola doručená žiadosť
od Ľubomíra Bielika o uzatvorenie kúpnej zmluvy z dôvodu, že dostavbu rodinného domu
potrebuje žiadateľ dofinancovať cez komerčnú banku formou hypotekárneho úveru, ktorá
požaduje pri zriadení záložnej zmluvy preukázať vlastnícke právo k pozemku pod stavbou.
Stavba rodinného domu je momentálne v stave ukončenej hrubej stavby. Komisia ÚPŽPaM
uvedenú žiadosť prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie
kúpnej zmluvy na predaj pozemkov C KN parc. č. 6309/25 – ostatné plochy o výmere
423 m2 a C KN parc. č. 6309/24 – záhrady o výmere 1007 m2 pod rozostavaným rodinným
domom.
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U z n e s e n i e č. 45/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
•
•

C KN parc. č. 6309/25 – ostatné plochy o výmere 423 m2, vedeného Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa,
C KN parc. č. 6309/24 – záhrady o výmere 1007 m2, vedeného Okresným úradom
Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo
mesta Nová Baňa;
v prospech:
Ľubomír Bielik, rod. Bielik, Rudno nad Hronom 219, 966 51 Rudno nad Hronom;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pred kolaudáciou stavby z dôvodu,
že dostavbu rodinného domu potrebuje budúci kupujúci dofinancovať cez komerčnú banku
formou hypotekárneho úveru, ktorá požaduje pri zriadení záložnej zmluvy preukázať
vlastnícke právo k pozemku pod stavbou. Stavba rodinného domu je momentálne v stave
ukončenej hrubej stavby. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa
č. 104/2016 zo dňa 14.12.2016 uzatvorilo mesto Nová Baňa s Ľubomírom Bielikom
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2017, za účelom využitia
pozemku budúcim kupujúcim na realizáciu výstavby „rodinného domu“.
Hlasovanie č. 10:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté
O 18.38 hod. odchod poslanca Petra Forgáča z rokovania mestského zastupiteľstva.
2. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
prevod nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
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•
•

C KN parc. č. 6309/25 – ostatné plochy o výmere 423 m2, vedeného Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa,
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
C KN parc. č. 6309/24 – záhrady o výmere 1007 m2, vedeného Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa,
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;

v prospech:
Ľubomír Bielik, rod. Bielik, Rudno nad Hronom 219, 966 51 Rudno nad Hronom;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pred kolaudáciou stavby z dôvodu,
že dostavbu rodinného domu potrebuje budúci kupujúci dofinancovať cez komerčnú banku
formou hypotekárneho úveru, ktorá požaduje pri zriadení záložnej zmluvy preukázať
vlastnícke právo k pozemku pod stavbou. Stavba rodinného domu je momentálne v stave
ukončenej hrubej stavby. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa
č. 104/2016 zo dňa 14.12.2016 uzatvorilo mesto Nová Baňa s Ľubomírom Bielikom
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2017, za účelom využitia
pozemku budúcim kupujúcim na realizáciu výstavby „rodinného domu“.
v kúpnej cene: Kúpna cena nehnuteľností - pozemkov bola stanovená v Zmluve
o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2017 zo dňa 11.01.2017 dohodou
za 9.222,00 eur (slovom: deväťtisícdvestodvadsaťdva eur). Budúci kupujúci mestu
Nová Baňa uhradil kúpnu cenu v plnej výške dňa 13.02.2017.
Dôvodová správa
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 104/2016 zo dňa
14.12.2016 uzatvorilo mesto Nová Baňa s Ľubomírom Bielikom Zmluvu o budúcej kúpnej
zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2017, za účelom využitia pozemku budúcim kupujúcim
na realizáciu výstavby „rodinného domu“. V zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
na predaj nehnuteľnosti č. 1/2017 mestu Nová Baňa uhradil Ľubomír Bielik plnú výšku
kúpnej ceny za pozemok vo výške 9.222,00 eur. Mestu Nová Baňa bola doručená žiadosť
od Ľubomíra Bielika o uzatvorenie kúpnej zmluvy z dôvodu, že dostavbu rodinného domu
potrebuje žiadateľ dofinancovať cez komerčnú banku formou hypotekárneho úveru, ktorá
požaduje pri zriadení záložnej zmluvy preukázať vlastnícke právo k pozemku pod stavbou.
Stavba rodinného domu je momentálne v stave ukončenej hrubej stavby. Komisia ÚPŽPaM
uvedenú žiadosť prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie
kúpnej zmluvy na predaj pozemkov C KN parc. č. 6309/25 – ostatné plochy o výmere
423 m2 a C KN parc. č. 6309/24 – záhrady o výmere 1007 m2 pod rozostavaným rodinným
domom.
U z n e s e n i e č. 46/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
prevod nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
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•
•

C KN parc. č. 6309/25 – ostatné plochy o výmere 423 m2, vedeného Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa,
C KN parc. č. 6309/24 – záhrady o výmere 1007 m2, vedeného Okresným úradom
Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo
mesta Nová Baňa;
v prospech:
Ľubomír Bielik, rod. Bielik, Rudno nad Hronom 219, 966 51 Rudno nad Hronom;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pred kolaudáciou stavby z dôvodu,
že dostavbu rodinného domu potrebuje budúci kupujúci dofinancovať cez komerčnú banku
formou hypotekárneho úveru, ktorá požaduje pri zriadení záložnej zmluvy preukázať
vlastnícke právo k pozemku pod stavbou. Stavba rodinného domu je momentálne v stave
ukončenej hrubej stavby. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa
č. 104/2016 zo dňa 14.12.2016 uzatvorilo mesto Nová Baňa s Ľubomírom Bielikom
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2017, za účelom využitia
pozemku budúcim kupujúcim na realizáciu výstavby „rodinného domu“.
v kúpnej cene: Kúpna cena nehnuteľností - pozemkov bola stanovená v Zmluve
o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2017 zo dňa 11.01.2017 dohodou
za 9.222,00 eur (slovom: deväťtisícdvestodvadsaťdva eur). Budúci kupujúci mestu
Nová Baňa uhradil kúpnu cenu v plnej výške dňa 13.02.2017.
Hlasovanie č. 11:
prítomní - 8
za - 8 (Juraj Búry, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol
Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Peter Forgáč) - uznesenie bolo prijaté
O 18.39 hod. príchod poslanca Petra Forgáča na rokovanie mestského zastupiteľstva.
3. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prenechania do nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
a
nájom nasledovnej nehnuteľnosti,
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
nebytové priestory o výmere 51 m2 nachádzajúce sa na adrese: Banícke námestie č. 1,
968 01 Nová Baňa, v prevádzkovom objekte, súp. č. 660. Prevádzkový objekt je postavený
na pozemku mesta C KN parc. č. 278 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
130 m2, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;
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pre: Domov sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa,
IČO: 00647951;
na dobu určitú – 15 rokov;
vo výške ročného nájomného 1,00 euro / predmet nájmu / rok/ bez energií spojených
s nájmom;
z dôvodu predĺženia nájmu uvedených nebytových priestorov na dobu 15 rokov
za rovnakých podmienok ako v platnej predchádzajúcej nájomnej zmluve (Zmluvu č. 69
o nájme nebytových priestorov v Novej Bani, ul. Banícke námestie č. 1 pozostávajúce z:
prevádzkovej miestnosti o výmere 42 m2 a sociálneho zariadenia o výmere 9 m2 zo dňa
28.04.2006, ktorá je uzatvorená na dobu určitú na obdobie 12 rokov do 30.04.2018).
V budove Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa prevádzkuje komunitné centrum,
kde sa zamestnanci starajú o zdravotne postihnutých občanov, realizáciou pracovnej terapie.
Dôvodová správa
Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa prevádzkuje komunitné centrum, kde
sa zamestnanci starajú o zdravotne postihnutých občanov, realizáciou pracovnej terapie v
nebytových priestoroch v Novej Bani, ul. Banícke námestie č. 1 pozostávajúcich z:
prevádzkovej miestnosti o výmere 42 m2 a sociálneho zariadenia o výmere 9 m2 na základe
Zmluvy č. 69 o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.04.2006, ktorá je uzatvorená na dobu
určitú na obdobie 12 rokov do 30.04.2018. Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa
požiadal mesto Nová Baňa o predĺženie nájmu uvedených nebytových priestorov na dobu 15
rokov za rovnakých podmienok ako v platnej predchádzajúcej nájomnej zmluve (Zmluva č.
69 o nájme nebytových priestorov). V budove Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa
prevádzkuje komunitné centrum, kde sa zamestnanci starajú o zdravotne postihnutých
občanov, realizáciou pracovnej terapie. Komisia ÚPŽPaM žiadosť prerokovala a odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob a nájom nebytových priestorov podľa § 9a, ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie vo výške ročného nájomného
1,00 euro / predmet nájmu / rok/ bez energií spojených s nájmom.
U z n e s e n i e č. 47/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prenechania do nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
a
nájom nasledovnej nehnuteľnosti,
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
nebytové priestory o výmere 51 m2 nachádzajúce sa na adrese: Banícke námestie č. 1,
968 01 Nová Baňa, v prevádzkovom objekte, súp. č. 660. Prevádzkový objekt je postavený
na pozemku mesta C KN parc. č. 278 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
130 m2, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;
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pre: Domov sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa,
IČO: 00647951;
na dobu určitú – 15 rokov;
vo výške ročného nájomného 1,00 euro / predmet nájmu / rok/ bez energií spojených
s nájmom;
z dôvodu predĺženia nájmu uvedených nebytových priestorov na dobu 15 rokov
za rovnakých podmienok ako v platnej predchádzajúcej nájomnej zmluve (Zmluvu č. 69
o nájme nebytových priestorov v Novej Bani, ul. Banícke námestie č. 1 pozostávajúce z:
prevádzkovej miestnosti o výmere 42 m2 a sociálneho zariadenia o výmere 9 m2 zo dňa
28.04.2006, ktorá je uzatvorená na dobu určitú na obdobie 12 rokov do 30.04.2018).
V budove Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa prevádzkuje komunitné centrum,
kde sa zamestnanci starajú o zdravotne postihnutých občanov, realizáciou pracovnej terapie.
Hlasovanie č. 12:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté

4. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
• časť pozemku E KN parc. č. 5149/112 – ostatné plochy o celkovej výmere
14.868 m2, v rozsahu cca 500 m2 (C KN parc. č. 968 - záhrada bez založeného LV),
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú.
Nová Baňa, v lokalite ul. Záhradná,
v prospech:
Marián Tužinský, rod. Tužinský a manželka Jozefína Tužinská, rod. Tencerová,
Záhradná 650/16, 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ucelenia
hraníc pozemkov, nakoľko tento je susediaci s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov
a rozšírenia záhrady. Pozemkom vedie vodovodné potrubie, vysoké napätie
a cca 40 rokov ho žiadatelia udržiavajú, aby nebol zanedbaný.
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Dôvodová správa
Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o odkúpenia časti
mestského pozemku
E KN parc. č. 5149/112 z dôvodov ucelenia hraníc pozemkov, nakoľko tento je susediaci
s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov a rozšírili by si tým záhradu. Pozemkom vedie
vodovodné potrubie, vysoké napätie a cca 40 rokov ho žiadatelia udržiavajú, aby nebol
zanedbaný. Komisia ÚPŽPaM žiadosť prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť spôsob prevodu časti pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
uvedeného v návrhu na uznesenie. V kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty
pozemku stanovenej znaleckým posudkom. Na základe prijatého uznesenia bude časť
mestského pozemku geometricky zameraná.

U z n e s e n i e č. 48/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
• časť pozemku E KN parc. č. 5149/112 – ostatné plochy o celkovej výmere
14.868 m2, v rozsahu cca 500 m2 (C KN parc. č. 968 - záhrada bez založeného LV),
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú.
Nová Baňa, v lokalite ul. Záhradná,
v prospech:
Marián Tužinský, rod. Tužinský a manželka Jozefína Tužinská, rod. Tencerová,
Záhradná 650/16, 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ucelenia
hraníc pozemkov, nakoľko tento je susediaci s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov
a rozšírenia záhrady. Pozemkom vedie vodovodné potrubie, vysoké napätie
a cca 40 rokov ho žiadatelia udržiavajú, aby nebol zanedbaný.
Hlasovanie č. 13:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté
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5. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
•

odkúpenie časti mestského pozemku E KN parc. č. 5245 – ostatné plochy o celkovej
výmere 1685 m2 v rozsahu cca 187 m2 (časť C KN parc. č. 3500 o výmere 116 m2,
časť C KN parc. č. 3498/1 o výmere 32 m2 a časť C KN parc. č. 3496/1 o výmere
39 m2 bez založeného LV), vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom
katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ul. Viničná,
v prospech:
Ing. Viera Hirschnerová, rod. Hirschnerová, Štúrova 788/22, 968 01 Nová Baňa,

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý je
susediaci s pozemkami vo vlastníctve žiadateľky a ňou dlhodobo udržiavaný, aby nezarástol
burinou a náletmi.
Dôvodová správa
Žiadateľka požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenia časti
mestského pozemku
2
E KN parc. č. 5245 v rozsahu cca 187 m z dôvodu, že tento je susediaci s pozemkami
vo vlastníctve žiadateľky a ňou dlhodobo udržiavaný, aby nezarástol burinou a náletmi.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob
prevodu časti pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu
na uznesenie. V kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej
znaleckým posudkom. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku
geometricky zameraná.
U z n e s e n i e č. 49/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
•

odkúpenie časti mestského pozemku E KN parc. č. 5245 – ostatné plochy o celkovej
výmere 1685 m2 v rozsahu cca 187 m2 (časť C KN parc. č. 3500 o výmere 116 m2,
časť C KN parc. č. 3498/1 o výmere 32 m2 a časť C KN parc. č. 3496/1 o výmere
39 m2 bez založeného LV), vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom
katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ul. Viničná,
71

v prospech:
Ing. Viera Hirschnerová, rod. Hirschnerová, Štúrova 788/22, 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý je
susediaci s pozemkami vo vlastníctve žiadateľky a ňou dlhodobo udržiavaný, aby nezarástol
burinou a náletmi.
Hlasovanie č. 14:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté
6. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
• C KN parc. č. 6345/36 – trvalé trávne porasty o výmere 3478 m2,
• C KN parc. č. 6345/40 – ostatné plochy o výmere 256 m2, vedené Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa,
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;
v prospech:
Ing. Roman Škvarek, rod. Škvarek, Bôrina 785, 968 01 Nová Baňa a Mgr. Jana Gajdošová,
rod. Zuzčáková, Botanická 1712/7, 949 01 Nitra;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v zmysle uzatvorenej Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2016 medzi mestom Nová Baňa
a Ing. Romanom Škvarekom a Mgr. Janou Gajdošovou, za účelom využitia pozemkov
budúcimi kupujúcimi na realizáciu výstavby „novostavba rodinného domu“.
Dôvodová správa
V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 81/2015 zo dňa 30.09.2015
uzatvorilo mesto Nová Baňa s Ing. Romanom Škvarekom a Mgr. Janou Gajdošovou
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2016, za účelom využitia
pozemkov budúcimi kupujúcimi na realizáciu výstavby „novostavba rodinného domu“.
Budúci kupujúci uhradili plnú výšku kúpnej ceny za pozemky vo výške 12.007,00 eur.
V zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2016, čl. 4, bod 1.
budúci kupujúci predložili mestu Nová Baňa právoplatné stavebné povolenie SP 7/2018
právoplatné dňa 14.03.2018 a tým splnil podmienku na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
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Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcem sa spýtať, týmto zmluvám o budúcej kúpnej zmluve,
celkom tomu nerozumiem, niekedy treba stavebné povolenie, niekedy kolaudačné
rozhodnutie, tretiemu dávame pokutu 50 % z ceny. Kto tieto zmluvy vypracováva a prečo je
každá iná?
Mgr.J.Havran - Tie zmluvy boli vypracované v minulosti, každá má nejaký záväzok, ktorý
tie zmluvné strany dobrovoľne akceptovali a podpísali, nemám k tomu čo povedať.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Čiže štandardne, čo ja viem po roku mestského úradu sa mení,
čo bude podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy?
Mgr.J.Havran - Neviem, čo je štandardné.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Lebo na jednom zastupiteľstve schvaľujeme jednému za to, že
potrebuje komerčný úver, ale síce nedal to kolaudačné rozhodnutie, ďalšiemu, že predložil
právoplatné stavebné povolenie a v zmene rozpočtu sme schvaľovali 7,5 tis. eur, alebo koľko
to bolo, nepamätám si, príjem mesta, za to, že niekto do roka nestihol predložiť stavebné
povolenie. Podľa mňa by to bolo dobré zjednotiť.
U z n e s e n i e č. 50/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
• C KN parc. č. 6345/36 – trvalé trávne porasty o výmere 3478 m2,
• C KN parc. č. 6345/40 – ostatné plochy o výmere 256 m2, vedené Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k. ú. Nová Baňa,
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;
v prospech:
Ing. Roman Škvarek, rod. Škvarek, Bôrina 785, 968 01 Nová Baňa a Mgr. Jana Gajdošová,
rod. Zuzčáková, Botanická 1712/7, 949 01 Nitra;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v zmysle uzatvorenej Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2016 medzi mestom Nová Baňa
a Ing. Romanom Škvarekom a Mgr. Janou Gajdošovou, za účelom využitia pozemkov
budúcimi kupujúcimi na realizáciu výstavby „novostavba rodinného domu“.
Hlasovanie č. 15:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté
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O 18.48 hod. odchod poslanca Maroša Marka z rokovania mestského zastupiteľstva.
7. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
neschvaľuje
predaj časti pozemku C KN parc. č. 4685/1 – záhrady o celkovej výmere 2576 m2,
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú.
Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Kalvárska ulica,
pre: Zdeno Šarközy, Štúrova 804/42, 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu, že k pozemku C KN parc. č. 4685/1 nie je prístupová cesta. Pozemok
C KN parc. č. 4685/5, ktorý je jediným vstupom na mestský pozemok je vo vlastníctve
spoločnosti LIDL SR, v.o.s. a Mesto Nová Baňa má zriadené len vecné bremeno práva
prechodu peši a motorovým vozidlom cez uvedený pozemok. Požadovaná časť mestského
pozemku je taktiež dlhodobo prenajatá dvom nájomcom ako záhradka.
Dôvodová správa
Pán Šarközy požiadal mesto Nová Baňa o predaj časti pozemku
C KN parc. č. 4685/1 – záhrady v lokalite Kalvárska ulica. Komisia po prerokovaní žiadosti
odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť odpredaj časti mestského pozemku
C KN parc. č. 4685/1 z dôvodu, že k tomuto pozemku nie je prístupová cesta. Pozemok
C KN parc. č. 4685/5, ktorý je jediným vstupom na mestský pozemok je vo vlastníctve
spoločnosti LIDL SR, v.o.s. a Mesto Nová Baňa má zriadené len vecné bremeno práva
prechodu peši a motorovým vozidlom cez uvedený pozemok. Požadovaná časť mestského
pozemku je taktiež dlhodobo prenajatá dvom nájomcom ako záhradka.

U z n e s e n i e č. 51/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
neschvaľuje
predaj časti pozemku C KN parc. č. 4685/1 – záhrady o celkovej výmere 2576 m2,
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú.
Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Kalvárska ulica,
pre: Zdeno Šarközy, Štúrova 804/42, 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu, že k pozemku C KN parc. č. 4685/1 nie je prístupová cesta. Pozemok
C KN parc. č. 4685/5, ktorý je jediným vstupom na mestský pozemok je vo vlastníctve
spoločnosti LIDL SR, v.o.s. a Mesto Nová Baňa má zriadené len vecné bremeno práva
prechodu peši a motorovým vozidlom cez uvedený pozemok. Požadovaná časť mestského
pozemku je taktiež dlhodobo prenajatá dvom nájomcom ako záhradka.
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Hlasovanie č. 16:
prítomní - 8
za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol
Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Maroš Marko) - uznesenie bolo prijaté

O 18.49 hod. odchod poslankyne Ing. Viktórie Valachovičovej, PhD. z rokovania
mestského zastupiteľstva.
O 18.50 hod. príchod poslanca Maroša Marka na rokovanie mestského zastupiteľstva.

8. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
neschvaľuje
predaj časti pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalé trávne porasty o celkovej
výmere 100.562 m2 v rozsahu 1010 m2 (podľa predloženého geometrického plánu
č. 10935479-117/10), vedeného na LV č. 3853 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite
Hrabiny – Rekreačná cesta,
pre: Mgr. Mária Obertová, Za vodou 414, 958 04 Partizánske 4,
z dôvodu, že by sa tým zamedzil prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve iných
vlastníkov.
Dôvodová správa
Pani Mgr. Obertová požiadala mesto Nová Baňa o predaj časti pozemku
E KN parc. č. 1462/101 – trvalé trávne porasty v lokalite Hrabiny – Rekreačná cesta.
Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť odpredaj
časti mestského pozemku E KN parc. č. 1462/101 z dôvodu, že by sa tým zamedzil prístup
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve iných vlastníkov.
U z n e s e n i e č. 52/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
neschvaľuje
predaj časti pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere
100.562 m2 v rozsahu 1010 m2 (podľa predloženého geometrického plánu
č. 10935479-117/10), vedeného na LV č. 3853 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite
Hrabiny – Rekreačná cesta,
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pre: Mgr. Mária Obertová, Za vodou 414, 958 04 Partizánske 4,
z dôvodu, že by sa tým zamedzil prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve iných
vlastníkov.
Hlasovanie č. 17:
prítomní - 8
za - 7 (Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 1 (Juraj Búry)
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté
O 18.51 hod. príchod poslankyne Ing. Viktórie Valachovičovej, PhD. na rokovanie
mestského zastupiteľstva.
9. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou - formou výberu víťaza
elektronickou aukciou:
Sociálno – prevádzkova budova (Tajch), súpisné číslo 525 a pozemok
C KN parc. č. 1840 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 538 m2.
Znaleckým posudkom č. 9/2016, vypracovaným znalcom Ing. Katarínou Jančekovou
bola
určená
všeobecná
hodnota
nehnuteľností
na:
55.100,00
eur
(slovom: Päťdesiatpäťtisícjedensto eur);
Dôvodová správa
Dňa 11.05.2016 bola mestským zastupiteľstvom mesta Nová Baňa uznesením č. 33/2016
schválená Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) Mesta Nová Baňa na roky
2016 – 2020 v rámci ktorej bolo v roku 2016 navrhnuté odpredať nehnuteľnosti:
Sociálno – prevádzkova budova (Tajch), súpisné číslo 525 a pozemok C KN parc. č. 1840 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 538 m2.
Komisia územného plánu, životného prostredia a majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť spôsob prevodu uvedených nehnuteľností, podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. na základe obchodnej
verejnej súťaže - formou víťaza elektronickej aukcie. Opätovné (3) zverejnenie predaja
nehnuteľnosti na základe obchodnej verejnej súťaže nakoľko zatiaľ nebol mestu Nová Baňa
predložený žiadny návrh od záujemcu.
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D.Zigová – Je to bývalá chata technických služieb, tri krát sa už ponúkala, zatiaľ nebol žiadny
záujemca.
U z n e s e n i e č. 53/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou - formou výberu víťaza
elektronickou aukciou:
Sociálno – prevádzkova budova (Tajch), súpisné číslo 525 a pozemok
C KN parc. č. 1840 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 538 m2.
Znaleckým posudkom č. 9/2016, vypracovaným znalcom Ing. Katarínou Jančekovou
bola
určená
všeobecná
hodnota
nehnuteľností
na:
55.100,00
eur
(slovom: Päťdesiatpäťtisícjedensto eur);
Hlasovanie č. 18:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté

10. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa, v lokalite Tajch
v Novej Bani, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, podľa LV č. 3853:
stavba
Sociálno – prevádzkova budova, súpisné číslo 525 na parcele číslo C KN 1840,
popis stavby: STAVBA
pozemok registra „C“
parcelné číslo C KN 1840, výmera 538 m2, druh pozemku Zastavané plochy
a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/1
na základe obchodnej verejnej súťaže
podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE
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za nasledovných podmienok:
1.
2.
3.
4.

Minimálna kúpna cena: 55.100,00 eur (slovom: Päťdesiatpäťtisícsto eur)
Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA
Lehota na podávanie návrhov: 27.06.2018 - streda, do 12.00 hod.
Elektronická aukcia na predaj majetku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch
a viacerých návrhov.

U z n e s e n i e č. 54/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa,
v Novej Bani, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, podľa LV č. 3853:

v

lokalite

Tajch

stavba
Sociálno – prevádzkova budova, súpisné číslo 525 na parcele číslo C KN 1840,
popis stavby: STAVBA
pozemok registra „C“
parcelné číslo C KN 1840, výmera 538 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria,
v spoluvlastníckom podiele 1/1
na základe obchodnej verejnej súťaže
podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE

1.
2.
3.
4.

za nasledovných podmienok:
Minimálna kúpna cena: 55.100,00 eur (slovom: Päťdesiatpäťtisícsto eur)
Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA
Lehota na podávanie návrhov: 27.06.2018 - streda, do 12.00 hod.
Elektronická aukcia na predaj majetku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch
a viacerých návrhov.

Hlasovanie č. 19:
prítomní - 8
za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) - uznesenie bolo prijaté
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11. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou - formou výberu víťaza
elektronickou aukciou:
Kultúrny dom Stará Huta, súpisné číslo 12 a pozemky C KN parc. č. 5044 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 571 m2 a C KN parc. č. 5045 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 614 m2. Znaleckým posudkom č. 19/2018, vypracovaným znalcom
Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom bola určená všeobecná
hodnota nehnuteľností na: 34.300,00 eur (slovom: Tridsaťštyritisíctristo eur);
Dôvodová správa
Dňa 11.05.2016 bola mestským zastupiteľstvom mesta Nová Baňa uznesením č. 33/2016
schválená Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) Mesta Nová Baňa na roky
2016 – 2020 v rámci ktorej bolo v roku 2016 navrhnuté odpredať nehnuteľnosti:
Kultúrny dom Stará Huta, súpisné číslo 12 a pozemky C KN parc. č. 5044 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 571 m2 a C KN parc. č. 5045 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
614 m2. Komisia územného plánu, životného prostredia a majetku odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu uvedených nehnuteľností, podľa § 9a, ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. na základe
obchodnej verejnej súťaže - formou víťaza elektronickej aukcie.
U z n e s e n i e č. 55/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou - formou výberu víťaza
elektronickou aukciou:
Kultúrny dom Stará Huta, súpisné číslo 12 a pozemky C KN parc. č. 5044 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 571 m2 a C KN parc. č. 5045 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 614 m2. Znaleckým posudkom č. 19/2018, vypracovaným znalcom
Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom bola určená všeobecná
hodnota nehnuteľností na: 34.300,00 eur (slovom: Tridsaťštyritisíctristo eur);
Hlasovanie č. 20:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté
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12. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa, v lokalite Stará Huta
v Novej Bani, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, podľa LV č. 3853:
stavba
Kultúrny dom Stará Huta, súpisné číslo 12 na parcele číslo C KN 5044,
popis stavby: STAVBA
pozemky registra „C“
parcelné číslo C KN 5044, výmera 571 m2, druh pozemku Zastavané plochy
a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/1,
parcelné číslo C KN 5045, výmera 614 m2, druh pozemku Zastavané plochy
a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/1,
na základe obchodnej verejnej súťaže
podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE
za nasledovných podmienok:
1. Minimálna kúpna cena: 34.300,00 eur (slovom: Tridsaťštyritisíctristo eur)
2. Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA
3. Lehota na podávanie návrhov: 27.06.2018 - streda, do 12.00 hod.
4. Elektronická aukcia na predaj majetku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch
a viacerých návrhov.

U z n e s e n i e č. 56/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa, v lokalite Stará Huta
v Novej Bani, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, podľa LV č. 3853:
stavba
Kultúrny dom Stará Huta,
popis stavby: STAVBA

súpisné

číslo

12

na

parcele

číslo

C

KN

5044,

pozemky registra „C“
parcelné číslo C KN 5044, výmera 571 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria,
v spoluvlastníckom podiele 1/1,
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parcelné číslo C KN 5045, výmera 614 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria,
v spoluvlastníckom podiele 1/1,
na základe obchodnej verejnej súťaže
podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE

1.
2.
3.
4.

za nasledovných podmienok:
Minimálna kúpna cena: 34.300,00 eur (slovom: Tridsaťštyritisíctristo eur)
Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA
Lehota na podávanie návrhov: 27.06.2018 - streda, do 12.00 hod.
Elektronická aukcia na predaj majetku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch
a viacerých návrhov.

Hlasovanie č. 21:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté
13. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou - formou výberu víťaza
elektronickou aukciou:
Rekreačná chata (Tajch), súpisné číslo 6471 a pozemky C KN parc. č. 1799/3 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2, C KN parc. č. 1799/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1074 m2 a C KN parc. č. 1798/2 – orná pôda o výmere 118 m2.
Znaleckým posudkom č. 25/2018, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Hricom,
Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom bola určená všeobecná hodnota nehnuteľností na:
62.200,00 eur (slovom: Šesťdesiatdvatisícdvesto eur);
Dôvodová správa
Dňa 11.05.2016 bola mestským zastupiteľstvom mesta Nová Baňa uznesením č. 33/2016
schválená Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) Mesta Nová Baňa na roky
2016 – 2020 v rámci ktorej bolo v roku 2016 navrhnuté odpredať nehnuteľnosti:
Rekreačná chata (Tajch), súpisné číslo 6471 a pozemky C KN parc. č. 1799/3 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 91 m2, C KN parc. č. 1799/2 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1074 m2 a C KN parc. č. 1798/2 – orná pôda o výmere 118 m2.
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Komisia územného plánu, životného prostredia a majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť spôsob prevodu uvedených nehnuteľností, podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. na základe obchodnej
verejnej súťaže - formou víťaza elektronickej aukcie.

G.Galeta – Môj názor je ten, že túto chatu by sme si mali nechať pre mesto do budúcnosti,
nemusíme všetko rozpredávať. Ak sa predá chata na jednej strane, tak prostriedky by sme
mali použiť na obnovu tejto chaty a ďalej ju využívať mestom. Nesúhlasím s predajom.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Vtedy, keď sa tvorila tá koncepcia, tak aj ja som bola v tom, že
sa predá jedna z tých dvoch chát.
Mgr.J.Havran - Ja už neviem, ako ste to tam vtedy mysleli.

U z n e s e n i e č. 57/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou - formou výberu víťaza
elektronickou aukciou:
Rekreačná chata (Tajch), súpisné číslo 6471 a pozemky C KN parc. č. 1799/3 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2, C KN parc. č. 1799/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1074 m2 a C KN parc. č. 1798/2 – orná pôda o výmere 118 m2.
Znaleckým posudkom č. 25/2018, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Hricom,
Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom bola určená všeobecná hodnota nehnuteľností na:
62.200,00 eur (slovom: Šesťdesiatdvatisícdvesto eur);
Hlasovanie č. 22:
prítomní - 9
za - 7 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 1 (Gregor Galeta)
zdržal sa - 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté

14. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa, v lokalite Tajch
v Novej Bani, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, podľa LV č. 3853:
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stavba
Rekreačná chata (Tajch), súpisné číslo 6471 na parcele číslo C KN 1799/3,
popis stavby: STAVBA
pozemky registra „C“
parcelné číslo C KN 1799/3, výmera 91 m2, druh pozemku Zastavané plochy
a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/1,
parcelné číslo C KN 1799/2, výmera 1074 m2, druh pozemku Zastavané plochy
a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/1,
parcelné číslo C KN 1798/2, výmera 118 m2, druh pozemku orná pôda,
v spoluvlastníckom podiele 1/1,
na základe obchodnej verejnej súťaže
podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE
za nasledovných podmienok:
1.
2.
3.
4.

Minimálna kúpna cena: 62.200,00 eur (slovom: Šestdesiatdvatisícdvesto eur)
Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA
Lehota na podávanie návrhov: 27.06.2018 - streda, do 12.00 hod.
Elektronická aukcia na predaj majetku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch
a viacerých návrhov.

U z n e s e n i e č. 58/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa,
v Novej Bani, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, podľa LV č. 3853:

v

lokalite

Tajch

stavba
Rekreačná chata (Tajch), súpisné číslo 6471 na parcele číslo C KN 1799/3,
popis stavby: STAVBA
pozemky registra „C“
parcelné číslo C KN 1799/3, výmera 91 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria,
v spoluvlastníckom podiele 1/1,
parcelné číslo C KN 1799/2, výmera 1074 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria,
v spoluvlastníckom podiele 1/1,
parcelné číslo C KN 1798/2, výmera 118 m2, druh pozemku orná pôda, v spoluvlastníckom
podiele 1/1,
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na základe obchodnej verejnej súťaže
podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE
za nasledovných podmienok:
1.
2.
3.
4.

Minimálna kúpna cena: 62.200,00 eur (slovom: Šestdesiatdvatisícdvesto eur)
Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA
Lehota na podávanie návrhov: 27.06.2018 - streda, do 12.00 hod.
Elektronická aukcia na predaj majetku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch
a viacerých návrhov.

Hlasovanie č. 23:
prítomní - 9
za - 7 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 1 (Gregor Galeta)
zdržal sa - 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté

8. Voľba prísediacich okresného súdu
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a
spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom
úrade v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
Okresný súd Žiar nad Hronom s poukazom na ustanovenie § 3 ods. 6 zákona č. 757/2004 Z.Z.
o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle
ktorého súdnictvo vykonávajú sudcovia a v trestnoprávnych veciach spolu so sudcami
v senátoch aj prísediaci sudcov z radov občanov, požiadal Mesto Nová Baňa o zvolenie
prísediacich na Okresnom súde Žiar nad Hronom na volebné obdobie 01.02.2018 do
31.01.2022, nakoľko dňa 31.01.2018 uplynulo volebné obdobie prísediacich zvolených na
štvorročné obdobie od 01.02.2014.
V zmysle § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prísediacich volia obecné zastupiteľstvá
v obdobie príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo
pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia a primátori miest.
Navrhovaní prísediaci spĺňajú všetky predpoklady na voľbu prísediaceho v zmysle § 139
zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zvolenie prísediacich na nasledujúce volebné obdobie je nevyhnutnou podmienkou
pre plynulý výkon súdnictva a zabezpečenie rozhodovania v senátnych veciach.
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U z n e s e n i e č. 59/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
volí
Ing. Máriu Schwarzovú, Rastislavu Lamprechtovú a Ing. Jozefa Koperdáka za
prísediacich Okresného súdu v Žiari nad Hronom na volebné obdobie od 15. mája 2018 do
31. januára 2022
Hlasovanie č. 24:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté

9. Diskusia
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som opätovne predložiť návrh na uznesenie ohľadne
Zásad pre tvorbu a vydávanie Novobanských novín, ktoré boli schválené mestským
zastupiteľstvom 21. marca. Do tohto materiálu, takto ako ho predložím zapisovateľke som
nerobila zmeny okrem toho, že som v dôvodovej správe uviedla: „Návrh sa predkladá
opätovne na schválenie v pôvodnom znení z dôvodu pozastavenia výkonu uznesenia č.
34/2018 primátorom mesta v zmysle § 13, ods. 6 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.
Návrh na
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

uznesenie

schvaľuje
Zásady pre tvorbu a vydávanie Novobanských novín

Dôvodová správa
Zásady pre tvorbu Novobanských novín neboli poslancami už dlhšie prehodnocované.
Naposledy sa nimi mestské zastupiteľstvo zaoberalo v máji 2009. Kvôli zvýšeniu úrovne
a objektívnosti Novobanských novín pokladáme za potrebné zmeniť spôsob určenia členov
Redakčnej rady Novobanských novín a tiež bližšie špecifikovať úlohy hlavného redaktora
a členov redakčnej rady. Navrhované znenie zásad sa pri tvorbe a vydávaní novín opiera
o tlačový a autorský zákon, ako aj etický kódex novinárov. Skracuje sa doba medzi
uzávierkou a vydaním novín, čo môže pomôcť zvýšiť aktuálnosť daného čísla. Vynecháva sa
slovo „spravidla“ pri určení termínu vydania. Zavádza sa prehľadnejšie členenie zásad
do 6-tich článkov. Ďalšou navrhovanou zmenou je predkladanie správy o novobanských
novinách raz ročne mestskému zastupiteľstvu. Navrhované zásady podmieňujú ďalšie
uznesenie mestské zastupiteľstva ohľadne menovania 5-tich členov redakčnej rady.
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Návrh sa predkladá MsZ opätovne na schválenie v pôvodnom znení z dôvodu
pozastavenia výkonu uznesenia č. 34/2018 zo dňa 21.3.2018 primátorom mesta v zmysle
§ 13, ods. 6 Zákona č.369/1990 o obecnom zriadení.

Zásady pre tvorbu a vydávanie Novobanských novín

1.

2.

3.
4.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Novobanské noviny sú mesačníkom komunálneho spravodajstva mesta Nová Baňa,
ktorého vydávanie je v súlade so Zákonom č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači
a agentúrnom spravodajstve (Tlačový zákon), Zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám, Zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, Etickým
kódexom novinárov a týmito zásadami.
Mesačník je registrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod evidenčným
číslom EV 3384/09 a v Národnej agentúre pod medzinárodným štandardným číslom ISSN:
1338-7928.
Vydavateľom je mesto Nová Baňa.
Účelom týchto zásad je stanoviť postup pri príprave a vydávaní periodika, najmä vymedziť
jeho financovanie, distribúciu, obsah, pôsobnosť a úlohy hlavného redaktora a redakčnej
rady s cieľom zabezpečiť objektívne a aktuálne informovanie čitateľov o dianí v meste
Nová Baňa.
Článok 2
Financovanie, distribúcia, zverejňovanie
Výdavky na prípravu, tlač a distribúciu novín sú hradené z nákladov Informačného centra,
t.j. z podnikateľskej činnosti mesta Nová Baňa. Hlavný redaktor a grafik novín sú
zamestnancami úradu a za túto činnosť dostávajú mzdu.
Členovia Redakčnej rady vykonávajú činnosť dobrovoľne, bez nároku na honorár.
Príjmy za inzerciu a reklamu sú výnosmi Informačného centra vedenými na príslušnej
položke so samostatným analytickým členením.
Cena výtlačku, výška predplatného a cenový výmer za riadkovú, aj plošnú inzerciu,
spomienky, blahoželania a poďakovania sa riadia príslušnou internou smernicou MsÚ
o poplatkoch za odplatné služby a sú zverejnené v Informačnom centre, aj na webstránke
mesta.
Uzávierka materiálov je v posledný kalendárny deň predchádzajúceho mesiaca.
Novobanské noviny sú vydávané mesačne, vo formáte A4 s rozsahom do 20 strán,
najneskôr do 10. kalendárneho dňa v príslušnom mesiaci.
Posledné číslo Novobanských novín bude na webovej stránke mesta zverejnené v deň
vydania nového čísla Novobanských novín.
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Článok 3
Tematické zameranie a obsah novín
1. Mesto Nová Baňa vydáva noviny za účelom poskytnutia objektívnych informácií
obyvateľom, týkajúcich sa činnosti jeho orgánov, mestského úradu, rozpočtových a
príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Nová Baňa, škôl v meste
Nová Baňa, ako aj spoločenského, kultúrneho, športového a iného diania v meste Nová
Baňa.
2. Príspevky zverejňované v mesačníku Novobanské noviny sú zaradené do týchto okruhov:
a) Články o činnosti orgánov mesta – primátora, zastupiteľstva, komisií, ďalej rozhovory
s primátorom a poslancami, oznamy o ich činnosti podľa § 25, ods. 7 Zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení, harmonogram zasadnutí, dôležité uznesenia a pod.
Každý volený predstaviteľ samosprávy má právo využívať priestor v novinách na
informovanie o svojej práci a konanie súvisiace s mandátom. Rozsah týchto príspevkov
posudzuje a v prípade potreby jednotlivo upravuje redakčná rada.
b) Legislatíva - dôležité zákonné opatrenia, ktoré sa týkajú samosprávy a občanov,
vysvetlenie všeobecne záväzných nariadení, informácie o voľbách, atď.
c) Informácie z činnosti Mestského úradu.
d) Oznamy a správy príspevkových a rozpočtových organizácií mesta Nová Baňa, tzn.
z činnosti Technických služieb mesta Nová Baňa, škôl a školských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je mesto Nová Baňa, ale aj ďalších škôl so sídlom v Novej Bani.
e) Názory, stanoviská a námety, kritické i pochvalné ohlasy občanov ku komunálnym
otázkam v meste Nová Baňa.
f) Aktuality – informácie o dianí v meste, napr.:
• Spoločenský život;
• Kultúrne aktivity;
• Športové podujatia, činnosť športových klubov, výsledky športových súťaží.
g) Platená reklama a inzercia – reklamné články, plagátiky, vkladané letáky, poďakovania,
blahoželania, spomienky.
V novinách nebudú zverejnené anonymné príspevky, ďalej príspevky, ktoré môžu
diskriminovať alebo urážať, prípadne sa týkajú súkromných záležitostí, či osobných sporov
občanov a nesúvisia s komunálnou problematikou.
Článok 4
Redakčná rada – členovia, predseda
1. Redakčná rada je 5 členná. Členov redakčnej rady menuje a odvoláva mestské
zastupiteľstvo. Členstvo je podmienené súhlasom navrhovaného člena.
2. Redakčná rada sa vyjadruje k zameraniu, obsahu novín, k vhodnosti a aktuálnosti
príspevkov, pred ich zadaním do tlače. Zodpovedá za vyváženosť príspevkov, aj celkovú
úroveň novín.
3. Členovia redakčnej rady:
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4.
5.
6.

7.
8.

a. Majú vzdelanie alebo prax v novinárskej oblasti, prípadne sú študentmi žurnalistiky,
slovenského jazyka, masmediálnej komunikácie a pod.
b. Spolupracujú s hlavným redaktorom pri zostavovaní obsahovej náplne novín.
c. Aktívne vyhľadávajú témy na spracovanie.
d. Samostatne spracovávajú príspevky a články.
Členovia redakčnej rady si volia na svojom prvom zasadnutí spomedzi seba nadpolovičnou
väčšinou hlasov všetkých členov redakčnej rady predsedu redakčnej rady.
Redakčná rada zasadá po uzávierke tak, aby noviny vyšli včas podľa týchto zásad.
Zasadnutia zvoláva a rokovanie vedie predseda redakčnej rady.
Hlavný redaktor vyhotovuje zo zasadnutí redakčnej rady zápisnicu, ktorej prílohou je
prezenčná listina zúčastnených. Členom redakčnej rady ju zasiela elektronickou poštou
najneskôr do 7-mich kalendárnych dní po zasadnutí rady.
Redakčná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Uznesenia redakčnej rady sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Článok 5
Hlavný redaktor novín
1. Hlavný redaktor je zamestnancom MsÚ. Organizuje prípravu a vydávanie novín a
zabezpečuje materiály na zasadnutia redakčnej rady. Materiály zasiela členom redakčnej
rady minimálne 2 kalendárne dni pred termínom zasadnutia.
2. Zúčastňuje sa zasadnutí redakčnej rady ako zapisovateľ a sekretár redakčnej rady, s hlasom
poradným.
3. Plní nasledovné úlohy:
a. Samostatne pripravuje príspevky a články do novín.
b. Zaisťuje náplň pravidelných rubrík a ďalšie články o činnosti mestskej samosprávy
a mestského úradu, pričom spolupracuje s primátorom, poslancami, so zamestnancami
MsÚ, členmi redakčnej rady, ďalšími prispievateľmi a verejnosťou.
c. Zodpovedá za spracovanie novín, za jazykovú, pravopisnú a štylistickú správnosť
príspevkov.
d. Predkladá redakčnej rade príspevky na schválenie.
e. V spolupráci s grafikom navrhuje zalomenie jednotlivých vydaní mesačníka.
f. Zodpovedá za včasné zaslanie predlohy novín do tlače.
g. Oznamuje prispievateľom doručenie príspevku, prípadné odloženie príspevku do
ďalšieho čísla novín, zamietnutie príspevku redakčnou radou, ako aj dôvody vyradenia
príspevku.
h. Vedie archív, spisovú a ekonomickú agendu Novobanských novín, vrátane štatistiky
predaja, tržieb a príjmov z inzercie.
i. Predkladá redakčnej rade návrhy na skvalitnenie obsahovej náplne novín, ako aj
opatrenia na zlepšenie hospodárnosti.
j. Raz ročne predkladá správu o činnosti, vrátane hospodárenia, mestskému
zastupiteľstvu.
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4. Pri tvorbe novín dbá na dodržanie Tlačového, Autorského zákona, Etického kódexu
novinárov, týchto zásad a ďalších zákonov, ktoré sa týkajú tvorby a vydávania
Novobanských novín.

1.
2.
3.
4.

Článok 6
Prechodné a záverečné ustanovenia
Do vymenovania novej Redakčnej rady pôsobí redakčná rada menovaná primátorom.
MsZ schválilo tieto Zásady pre tvorbu a vydávanie Novobanských novín uznesením
č. ...../2018 na svojom zasadnutí dňa 16. mája 2018.
Zásady je možné meniť prijatím uznesenia MsZ.
Týmito zásadami sa rušia Zásady pre tvorbu a vydávanie Novobanských novín schválené
MsZ dňa 21.5.2009.
V Novej Bani dňa 16. mája 2018
Mgr. Ján Havran
primátor mesta Nová Baňa

Ing.V.Valachovičová,PhD. - Potom mám hneď aj k týmto zásadám ďalší návrh na uznesenie
a to konkrétne:
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
a) Zriaďuje redakčnú radu Novobanských novín
b) Menuje za členov redakčnej rady:
Mgr. Simonu Gregorovú, Mgr. Máriu Liptákovú, Michaelu Kúdelovú, DiS.,
Mgr. Alicu Bindovú a Ing. Júliusa Uhreckého
c) Určuje za hlavnú redaktorku Novobanských novín Mgr. Andreu Šipikalovú

Dôvodová správa
V súlade so Zásadami pre tvorbu a vydávanie Novobanských novín schválenými uznesením
MsZ v Novej Bani č. ..... /2018 zo dňa 16. mája 2018 mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
podľa § 10, ods.2 Zákona č. 369/1990 zriaďuje redakčnú radu Novobanských novín ako svoj
stály poradný a kontrolný orgán a menuje jej členov, ako aj hlavnú redaktorku.
Činnosť redakčnej rady a hlavného redaktora sa riadi dokumentom: Zásady pre tvorbu
a vydávanie Novobanských novín.
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U z n e s e n i e č. 60/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Zásady pre tvorbu a vydávanie Novobanských novín
Hlasovanie č. 25:
prítomní - 8
za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Mgr. Adrian Zima) - uznesenie bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 61/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
a) Zriaďuje redakčnú radu Novobanských novín
b) Menuje za členov redakčnej rady:
Mgr. Simonu Gregorovú, Mgr. Máriu Liptákovú, Michaelu Kúdelovú, DiS.,
Mgr. Alicu Bindovú a Ing. Júliusa Uhreckého
c) Určuje za hlavnú redaktorku Novobanských novín Mgr. Andreu Šipikalovú
Hlasovanie č. 26:
prítomní - 8
za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Mgr. Adrian Zima) - uznesenie bolo prijaté

Ing.K.Tužinský – Vážené mestské zastupiteľstvo, ako predseda komisie územného plánu,
životného prostredia a majetku predkladám na schválenie na dnešnom mestskom
zastupiteľstve 4 návrhy na uznesenia. Podklady k uvedeným návrhom na uznesenia ste dostali
v materiáloch ku MsZ, ktoré sa konalo dňa 21. 3. Pri všetkých štyroch návrhoch na uznesenie
je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, pričom na tom MsZ 21.3. jeden návrh na
uznesenie nebol schválený, pretože sa na ňom zhodlo iba sedem poslancov, je potrebných
osem. Tri návrhy, ktoré predkladám, bol im pozastavený výkon, nakoľko primátor mesta ich
nepodpísal ako schválené uznesenie. Čiže odovzdávam návrhy na uznesenia návrhovej
komisii.
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Následne poslanec MsZ Ing. Karol Tužinský prečítal znenie jednotlivých návrhov na
uznesenie.
Návrh na uznesenie č. 1, ktorý predložil poslanec MsZ Ing. Karol Tužinský:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
odpredaj časti mestského pozemku C KN parc. č. 4637/1 – zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 1794 m2, a to v rozsahu podľa porealizačného
geometrického plánu (cca. v rozsahu 25 m2), vedeného Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k. ú. Nová Baňa, v lokalite ul. Školská,
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, ako budúceho kupujúceho,
za účelom: zabezpečenia výstavby kioskovej trafostanice k stavbe - „Nová Baňa,
ul. Cintorínska, zahustenie TS“, SW: 9493,
v kúpnej cene: vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného
znaleckého posudku,
Dôvodová správa
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina predložila mestu Nová Baňa
žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve z dôvodu majetkovoprávneho
vysporiadania časti pozemku na ktorom bude realizovaná výstavba kioskovej trafostanice
k stavbe „Nová Baňa, ul. Cintorínska, zahustenie TS“, SW: 9493. Predmetom zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve bude časť pozemku C KN parč. č. 4637/1 o výmere cca 25 m2,
(podľa porealizačného geometrického plánu) na ktorom sa bude nachádzať elektroenergetické
zariadenie – kiosková trafostanica. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o uzatvorenie zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti mestského pozemku C KN parc. č. 4637/1 – a to
v rozsahu podľa porealizačného geometrického plánu prerokovala a odporúča mestskému
zastupiteľstvu uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti mestského
pozemku C KN parc. č. 4637/1 so spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s., na základe
ktorej môže spoločnosť realizovať predmetnú stavbu. V kúpnej cene minimálne vo výške
všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného znaleckého posudku.

U z n e s e n i e č. 62/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
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uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
odpredaj časti mestského pozemku C KN parc. č. 4637/1 – zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 1794 m2,
a to v rozsahu podľa porealizačného
2
geometrického plánu (cca. v rozsahu 25 m ), vedeného Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ul. Školská,
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, ako budúceho kupujúceho,
za účelom: zabezpečenia výstavby kioskovej trafostanice k stavbe - „Nová Baňa,
ul. Cintorínska, zahustenie TS“, SW: 9493,
v kúpnej cene: vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného
znaleckého posudku
Hlasovanie č. 27:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté
Návrh na uznesenie č. 2, ktorý predložil poslanec MsZ Ing. Karol Tužinský:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva
v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude
trpieť v pozemkoch:
• E KN parc. č. 5150/11 – ostatné plochy o celkovej výmere 12956 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 94 m2),
• E KN parc. č. 5258/11 – ostatné plochy o celkovej výmere 6870 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 241 m2),
• E KN parc. č. 5261/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 15580 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 58 m2),
• C KN parc. č. 4637/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1794 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 66 m2), vedených Okresným úradom Žarnovica,
odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
uloženie inžinierskych sietí – NN rozvodov a postavenie kioskovej trafostanice
na pozemku C KN parc. č. 4637/1, vrátane ochranného pásma;
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, ako budúceho oprávneného z vecného bremena;
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na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku;
za účelom realizácie stavby „9493 –Nová Baňa – Cintorínska, zahustenie TS“.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného
geometrického plánu a znaleckého posudku po predchádzajúcom schválení mestským
zastupiteľstvom.
Dôvodová správa
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina predložila mestu Nová Baňa žiadosť
o vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena k plánovanej realizácii stavby: „9493 – Nová Baňa
– Cintorínska, zahustenie TS“, nakoľko stavba bude časťou realizovaná na pozemkoch mesta.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť Stredoslovenská distribučná, a.s. o uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenská distribučná, a.s. prerokovala
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného
bremena na základe predloženého porealizačného geometrického plánu a znaleckého
posudku. Vecné náklady spojené so zriadením VB do katastra nehnuteľností resp.
vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku bude znášať oprávnený z vecného
bremena.

U z n e s e n i e č. 63/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva
v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude
trpieť v pozemkoch:
• E KN parc. č. 5150/11 – ostatné plochy o celkovej výmere 12956 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 94 m2),
• E KN parc. č. 5258/11 – ostatné plochy o celkovej výmere 6870 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 241 m2),
• E KN parc. č. 5261/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 15580 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 58 m2),
• C KN parc. č. 4637/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1794 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 66 m2), vedených Okresným úradom Žarnovica,
odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
uloženie inžinierskych sietí – NN rozvodov a postavenie kioskovej trafostanice
na pozemku C KN parc. č. 4637/1, vrátane ochranného pásma;
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, ako budúceho oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku;
za účelom realizácie stavby „9493 –Nová Baňa – Cintorínska, zahustenie TS“.
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Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného
geometrického plánu a znaleckého posudku po predchádzajúcom schválení mestským
zastupiteľstvom.
Hlasovanie č. 28:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté
Návrh na uznesenie č. 3, ktorý predložil poslanec MsZ Ing. Karol Tužinský:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva
v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude
trpieť v pozemkoch:
• E KN parc. č. 5307/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 4918 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 66 m2),
• E KN parc. č. 3483/351 – ostatné plochy o celkovej výmere 102 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 36 m2), vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom
katastrálnym na LV č. 6123 v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, uloženie
inžinierskych sietí – NN rozvodov vrátane ochranného pásma;
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, ako budúceho oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku;
za účelom realizácie stavby „9031 – Nová Baňa Bukovina, rozšírenie NN siete
pre chaty Toma, Považancová“.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného
geometrického plánu a znaleckého posudku po predchádzajúcom schválení mestským
zastupiteľstvom.
Dôvodová správa
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina predložila mestu Nová Baňa
žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena k plánovanej realizácii stavby: „9031 –
Nová Baňa Bukovina, rozšírenie NN siete pre chaty Toma, Považancová“ nakoľko stavba
bude časťou realizovaná na pozemkoch mesta. Komisia ÚPŽPaM žiadosť Stredoslovenská
distribučná, a.s. o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
v prospech Stredoslovenská distribučná, a.s. prerokovala a odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na
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dobu neurčitú za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach vo
vlastníctve mesta Nová Baňa na základe predloženého porealizačného geometrického plánu
a znaleckého posudku. Vecné náklady spojené so zriadením VB do katastra nehnuteľností
resp. vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku bude znášať oprávnený
z vecného bremena.

U z n e s e n i e č. 64/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva
v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude
trpieť v pozemkoch:
• E KN parc. č. 5307/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 4918 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 66 m2),
• E KN parc. č. 3483/351 – ostatné plochy o celkovej výmere 102 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 36 m2), vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom
katastrálnym na LV č. 6123 v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, uloženie
inžinierskych sietí – NN rozvodov vrátane ochranného pásma;
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, ako budúceho oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku;
za účelom realizácie stavby „9031 – Nová Baňa Bukovina, rozšírenie NN siete
pre chaty Toma, Považancová“.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného
geometrického plánu a znaleckého posudku po predchádzajúcom schválení mestským
zastupiteľstvom.
Hlasovanie č. 29:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté
Návrh na uznesenie č. 4, ktorý predložil poslanec MsZ Ing. Karol Tužinský:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
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uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva
v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude
trpieť v pozemkoch:
• C KN parc. č. 6036 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 13.334 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 16 m2), vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom
katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
• E KN parc. č. 5279 – ostatné plochy o celkovej výmere 542 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 3,24 m2),
• E KN parc. č. 3937/11 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 496 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 19,43 m2),
• E KN parc. č. 5281/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 1099 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 258,20 m2),
• E KN parc. č. 5350/5 – vodné plochy o celkovej výmere 17 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 8,86 m2), vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom
katastrálnym na LV č. 6123 v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, uloženie
inžinierskych sietí – NN rozvodov vrátane ochranného pásma;
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, ako budúceho oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku;
za účelom realizácie stavby „9536 – Nová Baňa – Pod Matiašovým vrchom,
zahustenie TS“.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného
geometrického plánu a znaleckého posudku po predchádzajúcom schválení mestským
zastupiteľstvom.

Dôvodová správa
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina predložila mestu Nová Baňa
žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena k plánovanej realizácii stavby: „9536 –
Nová Baňa – Pod Matiašovým vrchom, zahustenie TS“ nakoľko stavba bude časťou
realizovaná na pozemkoch mesta. Komisia ÚPŽPaM žiadosť od Stredoslovenská distribučná,
a.s. o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech
Stredoslovenská distribučná, a.s. prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú za
jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta
Nová Baňa na základe predloženého porealizačného geometrického plánu a znaleckého
posudku. Vecné náklady spojené so zriadením VB do katastra nehnuteľností resp.
vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku bude znášať oprávnený z vecného
bremena.
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U z n e s e n i e č. 65/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva
v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude
trpieť v pozemkoch:
• C KN parc. č. 6036 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 13.334 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 16 m2), vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom
katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
• E KN parc. č. 5279 – ostatné plochy o celkovej výmere 542 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 3,24 m2),
• E KN parc. č. 3937/11 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 496 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 19,43 m2),
• E KN parc. č. 5281/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 1099 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 258,20 m2),
• E KN parc. č. 5350/5 – vodné plochy o celkovej výmere 17 m2,
(predpokladaná výmera obmedzenia 8,86 m2), vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom
katastrálnym na LV č. 6123 v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, uloženie
inžinierskych sietí – NN rozvodov vrátane ochranného pásma;
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, ako budúceho oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku;
za účelom realizácie stavby „9536 – Nová Baňa – Pod Matiašovým vrchom,
zahustenie TS“.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného
geometrického plánu a znaleckého posudku po predchádzajúcom schválení mestským
zastupiteľstvom.
Hlasovanie č. 30:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté

J.Psotka – Pán primátor v roku 2012 ste prenajali pozemok pasienok Babuliarka Roľanu.
V roku 2013 som si dal žiadosť na prenájom pozemku Babuliarka vo výmere 20 m2 . Nájom
ste brali od obidvoch, odo mňa aj od Roľanu. V roku 2016 som dal žiadosť na odkúpenie
tohto pozemku, ale vy ste žiadosť hodili do šuplíka, ani ste ma neoboznámili za 2 roky, prečo
mi to nemôžete predať, ale nájom ste vyberali. Akým právom? Prečo ste mi dali nájom
a stavebné povolenie, preto som nútený dať to na prokuratúru. Ďakujem. Bol som v Roľane,
tam mi dali potvrdenie, že súhlasia s odpredajom tohto pozemku. Neviem, či ste to dostali
alebo nie, ale nenechám to tak. Nebudete si z ľudí robiť dobrý deň.
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J.Búry - Chcel by som sa spýtať, ako je to s kontajnermi na kompostovaný odpad? Malo byť
nejaké výberové konanie?
PhDr.L.Bieliková - Momentálne máme rozhodnutie o schválení tejto žiadosti v plnej
žiadanej výške, čo je 127 tis. eur. Bude prebiehať verejné obstarávanie a na základe toho bude
vlastne zmluva o NFP. V priebehu týchto dní pracujeme na verejnom obstarávaní.
J.Búry - A doba realizácie?
PhDr.L.Bieliková - V žiadosti bolo 3 roky, do roku 2020, keď sme podávali žiadosť bol rok
2017 a tá doba od začiatku realizácie sa posunula na máj 2018, čiže to ovplyvní aj celkovú
realizáciu aj dobu preloženia toho projektu. Konkrétne podmienky budeme vedieť v zmluve
po verejnom obstarávaní, na ktorom práve pracujeme.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Mám niekoľko otázok, prvú na pani riaditeľku základnej školy
Jána Zemana. Viackrát sme na komisii kultúry, vzdelávania, mládeže a športu riešili areál ZŠ
J. Zemana s tým, že ja vôbec neľutujem, že som, bolo to asi v júli 2016 podporila
rekonštrukciu ihriska, len na komisii sme už viackrát preberali, prečo to nemôže byť
verejnosti lepšie sprístupnené, aby to nebolo len pre deti v rámci telesnej výchovy, vtedy som
to aj podporovala s tým, že je to aj pre verejnosť, že to bude prístupné aj vo večerných
hodinách. Veľakrát Vás zastupoval na našej komisii pán zástupca a nejako nikdy sme ho
nedokázali presvedčiť, že by bol ten vchod smerom na Školskú spriechodnený, že predsa aj
kamera sa tam dá inštalovať. Vždy vravel to bezpečnostné hľadisko presadzoval. Pritom
z tých troch vchodov do areálu, jeden je aj tak otvorený, čiže ten, kto chce sa tam dostane a tí
čo chcú športovať, síce môžu už bežať okolo areálu a vojsť tým jedným vchodom, ale pre deti
na nejaký futbal večer, alebo niečo podobné, by to mohlo byť spriechodnené, aby sa dostali
čo najjednoduchšie z tých sídlisk Nábrežná a Školská. O to sme viackrát žiadali, tak chcem sa
spýtať tu, či ste to vôbec preberali a či by tam bol priestor na to, aby to bolo viac sprístupnené
aj verejnosti nielen žiakom školy.
Mgr.S.Bagalová - Toto rozhodnutie som voľakedy v podstate neurobila ja, urobil ho niekto
iný a ja sa s ním plne stotožňujem takisto ako aj v podstate všetci zamestnanci. Je to z toho
dôvodu, že poriadok, ktorý nastal tým, že sa tie vchody uzavreli, je vo vynikajúcom stave.
Možno niekto povie, že poriadok nad iné záujmy, ale ja som presvedčená, že kto chce sa na
tú plochu dostať, tak tým jedným vchodom tam vie prísť. Myslím, že toto vedia zabezpečiť aj
rodičia, aj samotné deti. Pokiaľ to bolo otvorené, ja tam už tiež nejaký ten rôčik som v ZŠ, tak
to bol často stav neúnosný a v podstate vždy na pleciach ZŠ, kedy bolo treba ten areál čistiť,
pretože toto už v podstate nikto nedotiahol.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Čo sa týka toho jedného priechodu na ulicu Školskú je
v podstate úplne zatarasený. To ma mrzí aj z toho dôvodu, že veľa rodičov zbytočne vozí deti
do školy, radšej ich odvezie o pol kilometra okolo, pretože neprejdu tade priamo z tej
Školskej. Ten ďalší sa otvára a jeden je otvorený aj vo večerných hodinách, ale ako z tej
druhej strany?
Mgr.S.Bagalová - Z tej strany zo Školskej ulice je predsa otvorený horný vchod do areálu
cez most od potoka.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – A aký je problém otvoriť aj ten tretí?
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Mgr.S.Bagalová - Ten je teraz pevný, tým, že sa to voľakedy zabetónovalo. Je problém
prejsť cez jeden most, aby dieťa prešlo popri potoku a dostavilo sa do areálu?
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Neviem, pre niektorých áno.
Mgr.S.Bagalová - Tak to je na zamyslenie. Ako náhle otvoríme tam ten spodný vchod, to je
môj názor, tak sa dostaneme v podstate k tomu, že budú tlaky na to, aby to bolo otvorené
permanentne a myslím si, že tu si budem stáť za tým, že ten areál zostane uzavretý, alebo
otvorený v takej miere, ako je momentálne. Pretože ten vchod od potoka je k dispozícii. Ja
nemám vedomosť, že by s tým bol problém. Decká normálne prúdia do školy z jednej, druhej
strany.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ďakujem za vysvetlenie. Ja som tu cítila akože aj povinnosť
voči členom komisie, lebo sme sa k tomu vracali už hádam aj štyri krát.
Mgr.S.Bagalová - Ja som už tiež bola účastníčkou rozhovoru pri našom stretnutí. V podstate
stanovisko v tomto prípade myslím si, že meniť nebudem, pretože naozaj to otvorenie
znamená veľkú záťaž pre ten areál a myslím si, že teraz sú veľmi dobré ohlasy práve zo strany
verejnosti v zmysle, že je čistučký. Tí, ktorí tam vedia prísť z jednej alebo z druhej strany
počas dňa alebo víkendu sa tam cítia komfortne a možnože aj vďaka tomu, že je to naozaj
čisté. Už len to, že ten jeden je otvorený cez víkend, po víkende zájdite v sobotu alebo
v nedeľu ráno, tí čo sa tam dostanú, tak či tak tam vedia narobiť dostatočný neporiadok.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Tak to práve tá kamera by mohla riešiť, ale nerozoberajme to
tu teda dlhšie. Možno tým, že tu aj viacerí počuli, tak vytvoria si na to názor a možno tiež sa
vás budú snažiť presvedčiť o tom, aby sa to zmenilo.
P.Forgáč – Vítam túto iniciatívu zo strany niektorých poslancov, ako aj komisii. Ja som
v minulosti počas prvého môjho volebného obdobia, kedy som bol prvýkrát zvolený za
poslanca apeloval na to, že z toho titulu, že pochádzam priamo vedľa z ulice Školskej z tej
bytovky, že by bolo podľa mňa namieste a vhodné sprístupniť areál športoviska a školy
verejnosti a to na základe zadefinovania nejakého režimu. Chcem to tu povedať, že keďže si
myslím, že majetok, ktorý tam je a sme jeho vlastníkom, ja by som opätovne apeloval na to,
že by bolo vhodné zhodnotiť stav, v akom stave je tá časť, kde to je zabránené. Lebo naozaj,
keby sa to otvorilo, možno by sa vyvíjal tlak aj na to, aby sme zhodnocovali ten chodník.
Tam je to prepadnuté, tam sa ten múr rozpadáva. Tým, že sme tú časť uzavreli a neumožnili
ľuďom vchádzať dnu, ja tam chodím často, mne tam býva mama a chodím často do tejto
lokality, keď sa ktokoľvek tam pôjde teraz pozrieť, tak minimálne 80 % ľudí, ktorí tam behajú
alebo využívajú ten areál, prechádzajú a preskakujú cez plot. Dokonca sú tam vybraté časti
z toho plota a všetci využívajú to oplotenie, aby tadiaľ preliezli. Každý jeden čo tam behá,
chodí cez plot, dokonca ja tiež. Chcem tým povedať, že odprezentovať verejne, že uzavrieme
športoviská len z toho titulu, že nám niekto urobí bodrel, tak potom uzavrime všetky kultúrne
priestory a všade, kde sa dá vojsť to zavrime, aby nám tam ľudia nerobili bordel, tak radšej
nech tam nechodia. Preto apelujem na to, naozaj ja len opakujem to, čo som hovoril.
Dokonca som dával peniaze na maľovanie, svoje vlastné peniaze som dával na to, aby sa
vymaľoval plot. Bolo by vhodné sa pozrieť, v akom stave ten majetok je a v častiach, kde je
uzavretý, v akom stave sa ten majetok nachádza. Dneska keby sme ten prechod otvorili, tak
polovica ľudí by sa tadiaľ bála prejsť, lebo je to zarastené, zničené, úplne zdevastovaný
chodník. Osobne si myslím, že by sme sa zhodli aj na tom, že by sme boli ochotní
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zainvestovať do zlepšenia stavu toho majetku. Je to len otázka nastavenia procesov riadenia
vstupu a výstupu osôb, nič viac. Čiže treba hľadať spôsob, ako si racionalizovať a nastavovať
procesy a nie hľadať výhovorky, ako sa to nedá a nevieme tam vojsť. To je len môj osobný
názor a týmto chcem povedať, že by sme sa mali naozaj zamyslieť nad tým, aby sme to tým
ľuďom umožnili odhliadnuc od toho, že tie deti by nemuseli chodiť do školy po chodníku po
ceste, pretože sa tam treba prísť pozrieť ráno. Značná časť ľudí chodí po ceste, po chodníku
idú malé deti. Ja som ako chalan chodil celých osem rokov po tom chodníku. Ja si myslím, že
by bolo na zváženie aj túto alternatívu si premyslieť.
Mgr.S.Bagalová - V podstate táto požiadavka viem, že už bola aj na moju predchodkyňu
a nikto tu verejne nedeklaruje fakt, že by sme sa chceli uzavrieť. Ja rozumiem vzťahu škola –
mesto, že pod koho patríme. Ten areál je sprístupnený a takéto argumenty naozaj, že deti
chodia po ceste do školy, ja nepovažujem za relevantné, pretože možnosť ako ísť bezpečne
tam stále je. Hovorila som o dvoch sprístupnených vchodoch, je to len vec toho, či ľudia chcú
aj nám trošku pomôcť. Skutočne ten areál pokiaľ sa otvorí, tak my sme garantmi aj
bezpečnosti, to raz Peter pochopíš ako rodič dieťaťa, ktorého bezpečnosť chceš mať zaručenú
aj v školskom prostredí. Máme skúsenosť, že cez ten areál sa nám naozaj melú ľudia, ktorí
tam nemajú čo robiť a v konečnom dôsledku som ja zodpovedná alebo zodpovední všetci,
ktorí sme pracovníkmi školy. Je to niekoľko momentov, ktoré do toho vstupujú. Opakujem
areál sprístupnený je, kto chce cestu si nájde. To je z mojej strany všetko.
M.Marko - Ja by som chcel len povedať, že som veľmi rád, že dnes sa nám po 2,5 roku
konečne podarilo dotiahnuť do úspešného konca tieto vecné bremená, aby mohli byť
vybudované tie trafostanice a občania, ktorí si platia za elektrinu ju dostávali v takej kvalite,
za ktorú si platia. Ale najsmutnejšie na tom je to, že za 3 mesiace to mohlo byť zabudnuté
a nie vybavené a že sme museli až potiaľto s tým prísť, že tu musíme potvrdzovať uznesenia,
ktoré si Ty nepodpísal. Myslím si, že ľuďom treba vychádzať v ústrety a pomáhať. Sú tu pán
Budinský, pán Stančík a to je len minimum ľudí, ktorých sa to týka. Naozaj sú veci, ktoré by
sa dali rýchlejšie robiť pre toto mesto a pre ľudí, len asi na to nie je snaha. To je prvá vec.
Druhá, pán riaditeľ TS teraz budeme kosiť dodávateľsky, ako sme sa rozprávali?
F.Bakoš – Poskytuje ju dodávateľ prvú etapu kosenia, pretože by som povedal, že jar nás
nejako preskočila a po zime prišlo leto a daždivé obdobie. V podstate kosíme každý deň, ale
situácia je momentálne neuspokojivá, ja to sám cítim aj počujem. Chodím pešo aj na bicykli,
takže situáciu poznám. Kosíme teraz v cintoríne, oslovil som firmu a ponúkli nám cenu 0,06
eur/m2, bola vysúťažená cena a sľúbili vzhľadom k tomu, že majú toho veľmi veľa, že môžu
nastúpiť aj budúci týždeň v stredu a že by nám vypomohli v tejto etape s kosením. Začali by
hore Pod sekvojou a pomohli by nám na hornej a dolnej Štúrovke. Tento týždeň, možnože
pondelok budúci týždeň by som mal dokončiť cintorín a urobili by sme potom Školskú. Toto
by bola prvá etapa. Samozrejme na kosenie rigolov sme už týždeň zavesení a potom opäť
železničná stanica, vstup do Novej Bane, Cintorínska ulica budeme pokračovať, len čo
skončíme túto záležitosť. Pokúsim sa ešte niečo dohodnúť s ekonómkou, či to pôjde alebo to
nepôjde alebo či budeme žiadať potom nejaký presun prostriedkov z našej verejnej zelene do
možnosti riešiť to dodávateľským spôsobom. Lebo na verejnej zeleni prostriedky sú, len to
nemám určené na verejnú zeleň dodávateľsky.
M.Marko - To som sa Ťa chcel spýtať, či budeme aj potom pokračovať dodávateľsky, lebo
v podstate ľuďom je jedno kto to kosí, dôležité je, aby to bolo pokosené v tom čase, keď to
pokosiť treba. Bolo by sa teda treba týmto zaoberať, lebo vlani, ak sa pamätáš, primátor Ty si
sám povedal na jeseň, že tento rok sa to bude riešiť takto, tak by som bol rád, keby sme to tak
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robili, lebo ľudia si platia dane a nemajú dôvod povedať, že zostalo naraz veľmi teplo. Však
je to pravda, že prišlo teplo a rýchlo vyrástla tráva, ale ich to v podstate zaujímať nemusí.
Bolo by dobré aj do budúcna to robiť pokiaľ to bude treba, možno ešte dvakrát bude treba,
ťažko povedať aké bude počasie.
F.Bakoš – Pokiaľ bude počasie také, že bude nad pomer zrážok, ako je aj teraz, tak môžeme
rátať s tým, že ľuďom bude v podstate vadiť aj 20 cm tráva. Otázne je, čo nastavíme ako
štandard, či to bude parkové kosenie alebo to bude kosenie do úrovni 15 – 20 cm. To dnes
ťažko predvídať.
M.Marko - Pokiaľ budeme kosiť svojimi silami, tak kým prídeme z jednej strany na druhú,
tak to bude opäť zarastené.
F.Bakoš - To určite.
Mgr.J.Havran - K tomu by som chcel povedať len toľko, že ja keď spomínal, že je dobré
riešenie, aby sa to zabezpečovalo externe. Myslel som to preto tak, že kosiť by sa malo vtedy,
kedy je to žiaduce, nie vtedy, kedy je na to čas. Technické služby to tak robia, ono to trvá
toľko rokov, ako som tu, že sa kosí vtedy, kedy iné činnosti sa teda nevykonávajú a potom to
tak vyzerá. Trvá to ja neviem, niekedy aj do mesiaca kolobeh toho celého. Pokiaľ tá cena
bude dobre nastavená a bude dobre vysúťažená pre mesto, myslím si, že je to dobré riešenie,
pretože tí ľudia na to môžu nastúpiť v dohodnutom čase. Zrealizujú to v dohodnutom termíne,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutú cenu. Urobí sa to v nejakom čase niekoľkokrát do roka.
Kým teda technické služby realizujú činnosti, ktoré sú opakované, toto kosenie prerušujú,
vykonávajú činnosti, ktoré sú opakované, či to už súvisí so zberom odpadov sezónnymi
činnosťami a ďalšími inými. To znamená, nemá to úplnú prioritu, by som povedal, aj keď
v tom čase, by to malo mať prioritu.
M.Marko - Dobre si povedal, že v dohodnutom čase, treba to ale dohodnúť dopredu, aby sa
nestalo to čo teraz, že by sme aj potrebovali, ale bohužiaľ aj inde rastie tráva a tá firma má aj
inde robotu. Ale keď to bude dohodnuté a zazmluvnené, tak nebudeme mať tento problém.
Mgr.J.Havran – Ja som to v minulosti navrhol, myslím si, že to bolo odmietnuté ako riešenie
a myslím si, že to bolo aj nejakou sumou ocenené.
P.Forgáč - Ja by som sa chcel spýtať pána riaditeľa, prečo teda nekosíme vtedy keď máme,
ale vtedy keď je na to čas? Keďže TS sú samostatný právny subjekt a Ty ho riadiš, tak povedz
mi ako je to nastavené. Prečo dnes ľudia chodia okolo svojich obydlí, kde sa nachádza 1,5 m
vysoká tráva a dostaneme na to odpoveď, že kosíme vtedy, keď je na to čas, nie vtedy, keď je
to potrebné. Ja by som len chcel zadefinovať jednu zásadnú vec, že keď sa realizuje kosenie
trávy v takejto výške, či už z efektívnosti alebo z nákladov na to kosenie to výrazne zasahuje
do vykonávania tejto činnosti. To sú ale zásadné veci. Keďže si Ty riaditeľ a Ty si riaditeľ
samostatnej organizácie a nikto iný ju neriadi, tak mi povedz prosím Ťa, prečo nekosíme
vtedy, kedy kosiť máme a kosíme vtedy, kedy máme čas?
F.Bakoš - Nie je to tak, kosíme neustále. Od 15. apríla sme začali s kosbou, kosíme denne.
Môžem doniesť rozpisy, môžem ich odprezentovať, ale nestihneme pokosiť. Máme v správe
22 ha kosenia. Denne kosia minimálne dvaja, traja ľudia, ale toto množstvo nedokážem
pokosiť. Keď si spočítaš výkony, myslím si, že to je každému jasné, že štyria ľudia čo dokážu
pokosiť s technikou, ktorá je tu. Nemám na to kapacity, bohužiaľ. Na takýto rast trávy
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nemám kapacity. Ja sa môžem znovu vrátiť k rozpočtu, ktorý sme tvorili minulý rok, ja som
to dával dodávateľsky, dokonca som to s pani ekonómkou prechádzal na mestskom úrade.
Dohodli sme sa, že urobíme toto kosenie a budeme v tom pokračovať a nájdeme spôsob, ako
to riešiť, ako to zazmluvníme častejšie. Ja môžem len toľko k tomu povedať, nič viac.
P.Forgáč – Chcel by som tu odprezentovať jednu vec, ak ma neklame pamäť, tak opakovane
sa potýkame s týmto problémom a možnože by bolo z hľadiska plánovania do budúcna
namieste, aby sa ten kontrakt dojednával v predchádzajúcom období a naplánovalo sa to tým,
že sa vykoná to kosenie dátumom. Aby sa nestalo to, že opakovane mňa stále zastavujú ľudia
na Nábrežnej a Školskej, že kedy budeme kosiť? Samozrejme ja citujem to isté, čo si povedal
Ty, že nedá sa naraz našimi ľuďmi to urobiť hneď, ale možno že do budúcna by sme to mali
tak. Len potom netvrďme ľuďom, že my kosíme vtedy, kedy je na to čas a nie vtedy, kedy to
kosiť máme, lebo potom neviem čo mám povedať.
Ing.T.Palaj - Pán riaditeľ povedali ste, že Vy ste to aj vlani navrhovali, aby to bolo urobené
dodávateľsky s tým, že miesto toho máme prostriedky na vašom účte na verejnú zeleň, tak
kde to vypadlo z toho, že to nie je dodávateľsky, ale že je to na Vás? My sme predpokladám
schválili to, čo nám bolo predložené?
F.Bakoš – Nie je to na účelových prostriedkoch, je to na verejnej zeleni. Keby bolo
zadefinované, že to môžem riešiť dodávateľsky, tak to idem riešiť dodávateľsky. Dohodnem
to s pani ekonómkou a doriešim to takýmto spôsobom.
Ing.T.Palaj - My sme schvaľovali niečo iné, ako ste Vy navrhovali?
F.Bakoš - Mne to vypadlo z rozpočtu na rok 2018. Môžem to zadeklarovať tým, že
predložím, čo som tam požadoval, pani kolegyňa sa môže k tomu vyjadriť, boli sme to
pozerať, nie je to tam. Čo mám na to povedať?
Ing.T.Palaj - Ja neviem, ja som chcel iba vedieť, že ako je to možné, keď Vy predložíte
rozpočet vašej organizácie, my ho tu schvaľujeme a teraz poviete, že sme schválili niečo iné.
Tak Vám to tam niekto vyškrtol alebo však organizáciu riadite Vy, nie pán primátor ani nikto
iný z finančného? Preto sa pýtam, ako je to možné?
P.Forgáč - V podstate sa tu dejú zvláštne veci, že samostatne riadená organizácia niečo
navrhne a vypadne táto položka z rozpočtu. Tak?
F.Bakoš - Vyjadril som sa dostatočne a zrozumiteľne, či nie?
P.Forgáč - Určite, to mi stačí. Tu si treba naozaj urobiť obraz o tom, že ako sa riadi toto
mesto a ako to funguje. Takže tu sa my pýtame na veci a nedostávame priamu odpoveď len
z toho titulu, že naozaj tu počúvame veci o tom, že sú samostatné organizácie, každý si to
samostatne riadi, keď je nejaký problém. Chcel by som teda opätovne pripomenúť aj
riaditeľovi samostatnej organizácie technických služieb aj všetkým ostatným, ktorí majú
náhodný dopad na riadenie tejto spoločnosti, že by bolo v budúcnosti dobré zakomponovať
toto kosenie a nastaviť ho tak, ako si to možno aj samostatná organizácia predstavuje a aby
sme to tak mali, aby aj tí ľudia z toho niečo mali, lebo to robíme pre nich.
Ing.K.Tužinský - Viem, že už je pokročilý čas, ale nedá mi nespomenúť ešte jednu vec
a budem stručný a vyjadrím sa k nej krátko. Vec alebo projekt, ktorý sme myslím si absolútne
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nezvládli a tým, keď hovorím, že sme to nezvládli myslím aj seba, asi som mal byť viacej
agresívnejší v tejto veci. Nezvládli sme to až tak, že vlastne myslím, čo mám informácie tak
v nedeľu budeme v televízii ako Nová Baňa. Jedná sa vlastne o projekt Prepojenie
kanalizácie Šibeničný vrch – Švantnerova a keď som komunikoval aj s manželmi
Rajnohovcami, ktorí tie podmienky na ten život v tom rodinnom dome, neustále ich vytápajú
fekálie, je tam proste vytopená vodomerná šachta a tadiaľ vedie prístup pitnej vody do
rodinného domu. Proste podmienky strašné, tak mi pani Rajnohová povedala: „Karolko
nehnevaj sa proste už sme nevedeli, čo máme robiť, tak sme to dali do televízie.“ Kto máte
chuť, môžete si to pozrieť v nedeľu poobede, myslím, že tá relácia sa volá Občan za dverami
na STV. V tejto súvislosti spomeniem ešte jednu vec, ja neviem pán primátor, že koho to bola
aktivita alebo chápem, že asi pán Kasan sa tam išiel pozrieť, aby sa vlastne nejako oboznámil
s tou situáciou, pretože tam už bola aj pani Šeclová, myslím, že tam bolo veľa ľudí a bol si
tam aj Ty, aby si sa oboznámil s tou situáciou, ale neviem čo mám povedať, pretože nakoľko
som tam osobne ani nebol, ale mám to z rozprávania pani Rajnohovej, ktorá mi hneď volala
po tom, ako vykázala alebo poviem to na rovinu, vyhodila pána Kasana zo svojho pozemku.
To správanie a vystupovanie, ja neviem, či má takto vystupovať zamestnanec mestského
úradu, pretože chápem celkom z pohľadu jeho funkcie, že sa spýtať, alebo ide kontrolovať
ako majú spravený odvod dažďových vôd z tých prístreškov resp. skúma, v akých
podmienkach majú chované sliepky a kde vlastne odteká tá voda od tých sliepok, ale vravím,
nechcem sa k tomu nejako ďalej vyjadrovať, nebol som tam osobne, ale keď mi pani
Rajnohová volala, tak jej stav asi hraničil s infarktom. To je všetko, ďakujem.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som sa spýtať k téme ochrany osobných údajov,
keďže máme od budúceho piatku nové nariadenie aj nový zákon č. 18/2018 v tejto
problematike, ako sa s tým vysporiadal mestský úrad, lebo tento rok sú práve kontroly úradu
zamerané na mestské úrady alebo teda na obce a mestá? Ako ste pomohli týmto samostatným
organizáciám sa s tým popasovať, s týmto novým nariadením? Čiže ako to zastrešuje úrad a či
poskytol tú pomoc aj rozpočtovým organizáciám, príspevkovej organizácii atď..
Mgr.J.Havran - Neviem Vám odpovedať na túto otázku.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Čiže ešte ste to neriešili?
Mgr.J.Havran - V budúcom roku.
Mgr.Ľ.Rajnohová – Ja by som zodpovedala Vašu otázku. Mesto Nová Baňa má osobu, ktorá
má oprávnenie v zmysle zákona. Je to náš pán Bc. Ďurovský, informatik, ktorý spracováva aj
príslušnú smernicu, ktorú mesto má schválenú. V súčasnej dobe sme ju novelizovali, máme
pripravené aj nové podmienky pre zamestnancov na spracovávanie osobných údajov a tie
zmeny, čo sa v legislatíve menili. Na Vašu otázku, že či mesto nejako spolupracovalo alebo
metodicky usmerňovalo iné organizácie, nie, lebo každá tá organizácia má svoje špecifiká.
Svedčí o tom aj množstvo školení, ktoré sú pre rôzne typy zariadení. Niečo je spoločné, to
viete z toho zákona, ale niečo je špecifické. Mám informáciu, že napr. základná škola
intenzívne si to tiež rieši po svojej línii. Mestský bytový podnik si na to zavolal externú firmu,
teda podpísal dohodu a vlastne každá organizácia si to rieši tie svoje špecifiká samostatne.
Nie je nejaký jednotný postup. Aj kapacitne by to bolo náročné, keby náš informatik mal
každú tú organizáciu riešiť podrobne, nie je jednotný kľúč, nie je to také jednoduché, však
viete. Aspoň toľko.
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Ďakujem.
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Mgr.J.Havran – Myslím si, že všetci dnes dostali dostatočný priestor, aby rozpovedali svoje
príbehy, prípadne príbehy nejakých ďalších iných, veľa sme si vypočuli. Dostali sme aj
pozvánku na televízny program, takže sa teším na ďalšie stretnutie, na ďalšie príbehy
a zaujímavosti, ktoré sa tu dozviem.

Nakoľko už do diskusie neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján
Havran všetkým prítomným poďakoval za účasť a o 19.55 hod. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva ukončil.
Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z rokovania Mestského
zastupiteľstva v Novej Bani.

Mgr. Ján Havran, v. r.
primátor mesta

Ing. Tomáš Palaj, v. r.
I. overovateľ

Mgr. Adrian Zima, v. r.
II. overovateľ

Zapísala: Marta Müllerová
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Príloha č. 1:

Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa
k 31. 12. 2017
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Inventarizácia majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2017
V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Baňa, primátor mesta Mgr. Ján
Havran vydal 21.11.2017 príkaz k vykonaniu inventarizácie majetku a záväzkov mesta Nová
Baňa ku dňu 31.12.2017.

Majetok mesta spravuje 8 subjektov a to Mestský úrad, Technické služby mesta príspevková organizácia, Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., Mestské lesy, s.r.o. a
školské zariadenia s právnou subjektivitou, t.j. Základná škola Jána Zemana, Materská škola
ul. Nábrežná, Centrum voľného času a Základná umelecká škola - rozpočtové organizácie
mesta.

Príkazom primátora mesta bola menovaná na Mestskom úrade ústredná inventarizačná
komisia a 12 dielčích inventarizačných komisií a ústredné inventarizačné komisie pre
príspevkovú organizáciu TS a rozpočtové organizácie ZŠ, ZUŠ, CVČ a MŠ Nábrežná.
V príspevkovej a rozpočtových organizáciách riaditelia podľa potreby menovali ďalšie
dielčie inventarizačné komisie.
Pre obchodné spoločnosti mesta - Mestské lesy, spol. s.r.o. a Mestský bytový podnik
Nová Baňa, s. r. o bol dňa 21.11.2017 primátorom mesta vydaný príkaz k vykonaniu
inventarizácie majetku a záväzkov mesta. Riaditelia spoločností zabezpečili vykonanie
inventarizácie.
Inventarizácie boli vykonané vo všetkých zariadeniach, ktoré spravujú majetok mesta.
Doklady o vykonaných inventúrach, inventúrne súpisy a inventarizačné písomnosti za všetky
zariadenia boli odovzdané na MsU. Správy o vykonaných inventarizáciách majetku mesta
a o hospodárení s týmto majetkom podľa jednotlivých zariadení, ktoré majetok mesta
spravujú, sú priložené.

Mesto Nová Baňa, Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
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Správa o inventarizácii majetku mesta v správe MsU k 31.12.2017
V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Baňa, bola na základe príkazu
primátora mesta Mgr. Jána Havrana zo dňa 21.11.2017 vykonaná riadna inventarizácia
majetku mesta ku dňu 31.12.2017.
Na MsU bola vykonaná inventúra všetkého majetku, teda účty aktív ako dlhodobý
majetok nehmotný, hmotný a finančný vrátane oprávok a opravných položiek, zásoby, účty
zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy, pohľadávky vrátane opravných položiek,
pokladne, finančné účty a účty časového rozlíšenia aktívne. Inventári zo vané boli tiež záväzky,
teda účty pasív prezentujúce cudzie zdroje ako rezervy, účty zúčtovania medzi subjektmi
verejnej správy, záväzky, úvery a taktiež účty časového rozlíšenia pasív. Z dôvodu ukončenia
pracovného pomeru právničky MsU a neobsadenia pracovného miesta znova nebola urobená
dokladová inventúra pohľadávok, ktorých vymáhanie bolo v jej kompetencii. Jedná sa
o exekučné a súdne trovy.

Urobená bola fyzická a dokladová inventúra majetku podľa jednotlivých druhov majetku
vedeného v súvahe, ako aj majetku vedeného na podsúvahových účtoch. Prehľad stavu
majetku je v priložených tabuľkách.
Dielčie inventarizačné komisie urobili inventúry, spísali inventúrne súpisy. Tieto boli
odsúhlasené s účtovným stavom. Inventarizačné rozdiely zistené neboli. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha ÚČ ROPO SFOV 1-01. O výsledkoch
inventarizácie boli spísané inventarizačné zápisy. Sú uložené podľa spravovaného majetku
oddeleniami MsU.

Inventarizovaný majetok podľa súvahy

AKTÍVA

A. I. 2. Dlhodobý nehmotný majetok (softvér) účet 013
Stav k 1.1.2017
12 054,14 eur
Prírastky
0
Úbytky
0
Stav k 31.12.2017
12 054,14 eur
Sú tu evidované 2 programy a to ASPI a APV Korwin. Obidva sú už odpísané.
A.1.5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok účet 019
Stav k 1.1.2017
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2017
Je tu evidovaný územný plán mesta.
Oprávky sú vo výške
Dlhodobý nehmotný majetok (softvér)
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Spolu:

40 743,56 eur
0
0
40 743,56 eur

12 054,14 eur
7 854,00 eur
19 908,14 eur
1

A.II. Dlhodobý hmotný majetok (vrátane pozemkov) účty 021, 022, 023, 031, 042 a 052
Stav k 1.1.2017
20 817 897,43
Prírastky
279 997,10
Úbytky
416 232,47
Stav k 31.12.2017
20 681 662,06

Z toho:
A.II. 1. Pozemky
Stav k 1.1.2017
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2017

6 127 171,44
1,~
9 739,96
6 117 432,48

Prírastky - v roku 2017 mesto kúpilo pozemok vo výmere 369 m2 v kúpnej cene spolu 1

euro od Stavebného bytového družstva Žiar nad Hronom za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania pozemku, ktorý slúži ako spojovacia ulička medzi Švantnerovou ulicou
a ulicou Šibeničný vrch. Mesto Nová Baňa má záujem na uvedenom pozemku vybudovať
novú kanalizáciu.
Úbytky - sú v celkovej hodnote 9 739,96 eur a vznikli predajom pozemkov kúpnymi
zmluvami. Z toho v jednom prípade bol predaj pozemkov spolu s predajom objektu, v 13
prípadoch predaj pozemkov spolu s predajom bytov na Hrádzi, v dvoch prípadoch predaj
pozemku na základe zmlúv o budúcej kúpnej zmluve a v 9 prípadoch predaj pozemkov
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov.

A.II.4. Budovy a stavby účet 021
Stav k 1.1.2017
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2017

13 629 491,28
166 166,94
274 153,43
13 521 504,79

Budovy
Prírastky sú vo výške 35 913,69 eur a vznikli:

■

■

336 eur kúpou 1 ks STL pripoj o vacieho plynovodu k budove pri CVČ určenej na
búranie na základe Dohody s SPP o podmienkach zrušenia plynovodu,
35 577,69 eur modernizáciou vzduchotechniky v Š J ZŠ J. Zemana

Úbytky sú vo výške 251 506,36 eur a vznikli:

■
0
■
■

26 703,26 eur zbúraním budovy - bývalej kuchyne pri CVČ,
187 705,18 eur predajom 13 bytov z bytovky A5 a A6 Pod sekvojou
1 520,23 eur predajom prebytočného objektu bývalého sídla MsBP na ul. Cintorínskej
35 577,69 eur odovzdaním modernizácie vzduchotechniky ZŠ J. Zemana

Stavby
Prírastky sú vo výške 130 253,25 eur a vznikli investičnou výstavbou, presunom z účtu 042

obstaranie dlhodobého majetku:
Nové stavby:
• 106 056,18 eur Vyhliadková veža Háj
Zhodnotené stavby:
• 22 647,07 eur Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ J. Zemana
• 1 550 eur Zábradlie štôlňa Kreuz (novoobjavený majetok)
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Úbytky stavieb sú vo výške 22 647,07 a vznikli odovzdaním zrekonštruovaného ihriska pri
ZŠ tejto základnej škole do majetku.

A.II.5. Samostatné hnuteľné veci účet 022
Stav k 1.1.2017
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2017

214 710,51
5 719,92
2 868,83
217 561,60

Prírastky vo výške 5 719,92 eur vznikli rozšírením monitorovacieho kamerového systému

v meste.
Úbytky vo výške 2 868,83 eur vznikli:

■
■
■

493,76 eur vyradením neupotrebiteľného majetku mesta a to poškodenej starej
nábytkovej zostavy v dennom centre seniorov LIPA,
587,07 eur vyradením zastaral ej opotrebovanej zostavy steny z OVŽP,
1 788 eur zverením detskej preliezačky RAINBOW na ul. Nábrežnej do správy TS

A.II.6. Dopravné prostriedky účet 023
Stav k 1.1.2017
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2017

698 433,27
0
0
698 433,27

A.II.ll. Obstaranie dlhodobého majetku (rozostavané investície) účet 042

Stav k 1.1.2017
Prírastky
Úbytky - zaradenie do majetku
Stav k 31.12.2017

148 090,93 eur
148 976,85 eur
170 337,86 eur
126 729,92 eur

hodnote 148 976,85 eur predstavujú akcie realizované, alebo
pripravované na realizáciu:
Vyhliadková veža Háj
Kultúrne centrum
Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch
Rekonštrukcia kúpaliska
Pripojovací plynovod k budove bývalej kuchyne pri CVČ
Vzduchotechnika ZŠ J. Zemana
Verejné osvetlenie ul. Nemocničná
Rekonštrukcia objektu ul. Osvety 13
Rekonštrukcia schodov Štangelír
Zavlažovací systém tréningové ihrisko
Verejné osvetlenie ul. Štúrova priechod pre chodcov
Detské ihrisko MŠ ET ul. Štúrova
Prírastky v celkovej
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-

Prístrešok a modernizácia hasičskej zbrojnice
Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému
Oplotenie časti pozemku CVČ
Kúpa pozemku - prepoj o vacieho chodníka od SBD

Úbytky vo výške 170 337,86 eur sú presuny po ukončení akcie, skolaudovaní a:

zaradení do majetku mesta v správe MsU:
Vyhliadková veža Háj
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste
Pozemok - spojovací chodník Švantnerova ul. - Šibeničný vrch
• Odovzdaní do majetku mesta do správy ZŠ J. Zemana
Rekonštrukcia ihriska ZŠ
Vzduchotechnika ZŠ
• Likvidácii pripoj o vacieho plynovodu spolu s objekom bývalej kuchyne pri CVČ
•

Opis a hodnota majetku v obstarávacích cenách k 31.12.2017:

Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Obstaranie DHM
Spolu:

6 117 432,48 eur
13 521 504,79 eur
217 561,60 eur
698 433,27 eur
126 729,92 eur
20 681 662,06 eur

Opravné položky
K dlhodobému hmotnému majetku sú vytvorené opravné položky vo výške 10 638,98 eur za
stavby - kúpalisko a to bazén pre mládež, bazén pre dospelých, rekonštrukcia bazéna t. j.
majetok, ktorý je nevyužívaný, schátralý a jeho reálna hodnota je nula a opravná položka za
zhorenú chatu Vojšín 2 531,46 eur, ktorá nebola vyradená z majetku mesta.
V roku 2013 bola vytvorená opravná položka k dlhodobému nedokončenému hmotnému
majetku v celkovej výške 38 794,62 eur. Dôvodom vytvorenia opravnej položky bola
skutočnosť, že na niektorých rozostavaných investíciách sa už viac rokov nepokračuje a je
reálny predpoklad, že v nasledujúcich obdobiach sa budú považovať za zmarené. Opravná
položka zostala naďalej.

Oprávky a opravné položky sú vo výške
Budovy a stavby
Samostatné hnuteľné veci
Dopravné prostriedky
Obstaranie dlhodobého majetku
Spolu:

6 530 873,20 eur
176 996,65 eur
684 985,70 eur
38 794,62 eur
7 431 650,17 eur

Zostatková hodnota majetku k 31.12.2017:

Pozemky
Budovy a stavby
Samostatné hnuteľné veci
Dopravné prostriedky

6 117 432,48 eur
6 990 631,59 eur
40 564,95 eur
13 447,57 eur
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Obstaranie DHM
Spolu:

87 935,30 eur
13 250 011,89 eur

Prebytočný a neupotrebiteľný majetok.

Osem objektov je evidovaných ako prebytočný a neupotrebiteľný majetok - rekreačný objekt
Zvonička, bývalý Záhumenských dom, objekt lesného hospodárstva Banská dolina, umývacia
rampa medziskládka KO na ul. Železničný rad, objekt sociálneho bývania Stará Huta,
a sociálno-prevádzková budova Taj ch (chata TS).
Chata Vojšín bola v roku 2017 úplne zničená požiarom. Mesto sa odvolalo voči výške
poistného plnenia od Komunálnej poisťovne a pripravuje podklady pre žalobu. Budova zatiaľ
nebola vyvedená z katastra nehnuteľností a ani z účtovnej evidencie majetku mesta.
Klub dôchodcov A. Kmeťa - nehnuteľnosť bola predaná, ale kúpna cena bola uhradená
v omeškaní 18.12.2017, preto návrh na vklad bol podaný až v januári 2018.
Majetok mesta je poistený pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou alebo
vodovodnou udalosťou, pre prípad ukradnutia veci a pre prípad ukradnutia hodnôt, pre prípad
úmyselného poškodenia alebo zničenia majetku (vandalizmus), poistenie zodpovednosti za
škodu miest a obcí a poistenie knižného fondu. Uzatvorené je aj poistenie zodpovednosti za
enviromentálnu škodu ČOV Tajch.
Mesto muselo poistiť majetok nadobudnutý z euro fondov. Mesto má poistené motorové
vozidlá a pracovné stroje v rámci „Nákupu čistiacej techniky“, chodníky v rámci
„Regenerácie centra mesta“ a verejné osvetlenie v rámci „Modernizácie verejného
osvetlenia“.

V roku 2017 boli tri škodové poistné udalosti na majetku mesta.
• Chata Vojšín, súp. č. 87 na pozemku CKN 6003/2 v Kú Nová Baňa časť ChotárVojšín zapísanej na LV č. 3853, bola zničená požiarom dňa 19.2.2017. Pri
uplatňovaní poistnej náhrady za škodu spôsobenú požiarom, Komunálna poisťovňa
vyplatila mestu Nová Baňa sumu 13 295,29 eur. Keďže chata bola poistená na sumu
77 640 eur, mesto podalo odvolanie voči výške poistného plnenia. Na základe toho,
že Komunálna poisťovňa trvala na výške poistného plnenia 13 295,29 eur , mesto
dalo vypracovať súdnym znalcom znalecký posudok na stanovenie východiskovej
a technickej hodnoty chaty pred požiarom a po požiari, o ktorý sa bude opierať pri
požadovaní výšky poistného plnenia. Právny zástupca mesta pripravuje podklady
k opätovnému osloveniu poisťovne o prehodnotenie výšky poistného plnenia a
v prípade negatívnej odpovede, mesto podá žalobu voči Komunálnej poisťovni.
• V rámci projektu „Rekonštrukcia chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej
zelene v meste Nová Baňa - Regenerácia centra mesta“ boli v roku 2017 uplatnené
nároky na náhradu škody na majetku mesta vzniknutej na mestskej zeleni a kvetináči,
spôsobenej dopravnou nehodou dňa 14.12.2016 a na verejnom osvetlení a smetnom
koši, spôsobenej dopravnou nehodou dňa 9.2.2017. Mesto si uplatnilo nároky
z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla u
poisťovní Generáli Poisťovňa, a.s., Bratislava a Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Banská Bystrica.

Na majetok mesta je zriadené záložné právo na základe dvoch záložných zmlúv:
na objekt bytového domu A3 s 52 b. j. súpisné číslo 1892 na KNC pare. č. 6320/42
a na pozemok KNC pare. č. 6320/42 - zastavaná plocha o výmere 1117 m2
na objekt bytového domu A4 súpisné číslo 1707 bez pozemku, postavený na KN
parcele č. 6320/41 zastavaná plocha o výmere 607 m2.
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A. III. Dlhodobý finančný majetok účty 061 a 063

Stav k 1.1.2017
Stav k 31.12.2017

1 704 410,03 eur
1 704 410,00 eur

Podiely v dcérskej ÚJ účet 061
Majetkový vklad do MsL, s.r.o.
Majetkový vklad do MsBP Nová Baňa, s.r.o.
Majetkové vklady spolu:

Cenné papiere účet 063
Akcie Primá banky Slovensko, a.s.
Akcie StVs, a.s.
Spolu cenné papiere:
Hodnota akcií je bez zmeny.

Podiel na ZI
100%
100%

16 597,00 eur
230 997,00 eur
247 594,00 eur

26 334,00 eur
1 430 482,00 eur
1 456 816,00 eur

0,056 %
0,97 %

B. I. Zásoby účty 112 a 132
Materiál
24 616,85 eur
Tovar
4 953,70 eur
Spolu
29 570,55 eur
Opravné položky k zásobám mesto nevytvára. Zásoby sú poistené pre prípad: združený živel,
vodovodná udalosť, odcudzenie, vandalizmus.

B. II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy účet 351 a 355

Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa
8 006,97 eur
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VUC
2 826 011,46 eur
Spolu:
2 834 018,43 eur
Zostatok príjmov na príjmových účtoch a nezinkasované pohľadávky školských zariadení.
Zostatková hodnota majetku príspevkovej a rozpočtových organizácií a neminuté transfery,
z toho zostatková hodnota majetku je 2 778 867,76 eur, neminutý bežný transfer 41 389,41
eur a neminutý kapitálový transfer 5 754,29 eur.

B. IV. Pohľadávky účty 311,314, 318 a 319
Odberatelia
12 664,57 eur
Poskytnuté prevádzkové preddavky
651,59 eur
Z nedaňových príjmov
98 142,26 eur

Z daňových príjmov obcí
Z nájmu
Spolu:
Z toho v lehote splatnosti:
po lehote splatnosti:
preplatky

36 819,44 eur
39 138,10 eur
187 416,96 eur
27 701,32 eur
160 824,03 eur
1 108,39 eur
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za služby
za poštový priečinok a právne služby
za pokuty a náhrady škody, exekučné
a súdne trovy, odpadové vody,
poplatok za KO a DSO,
kúpne ceny za byty na Hrádzi
daň za psa, daň z nehnuteľností,
za pozemky, za priestory,

Opravné položky k pohľadávkam
Odberatelia
11 954,44 eur
Nedaňové príjmy obcí
70 156,16 eur
Za daňové príjmy obcí
19 307,73 eur
Spolu:
101 418,33 eur
Opravné položky boli vytvorené na pohľadávky u ktorých je predpoklad, že ich vymáhanie
bude neúspešné.

B.V. Finančné účty - účty 211, 213 a 221
1. Pokladnica
2. Ceniny (stravné lístky)
3. Bankové účty
Účet číslo
SK19 0200 0000 0000 1442 9422
SK34 0200 0000 0011 6682 4557
SK39 0200 0000 0014 7456 0653
SK79 0200 0000 0014 7817 0855
SK50 0200 0000 0022 4889 5353
SK74 5600 0000 0014 0020 2001
SK60 5600 0000 0014 0020 0022
SK43 5600 0000 0014 0020 7021
SK49 0900 0000 0050 4918 0279
Bežné účty spolu:

2 726,26 eur
0 eur

Názov
Bežný účet VÚB
Informačné centrum

v eur
637 527,43
846,95
Dotačný účet - prenesené kompetencie
5 202,67
Fondový účet
1 904,02
Rezervný fond a FRB
597 778,58
Bežný účet Príma banka
19,13
Vkladový účet Príma banka
4,00
Vkladový účet Príma banka
4,00
Bežný účet SLSP
19 308,66
1 262 595,44

Spolu finančný majetok:
1 265 321,70 eur
Peniaze v pokladni a ceniny sú poistené pre prípad: združený živel, vodovodná udalosť,
odcudzenie, vandalizmus.

C. Časové rozlíšenie účet 381
C.l. Náklady budúcich období
• predplatné
© poistné
© telefónne poplatky - pravidelné poplatky
• doména sk
o softvérové služby
Spolu

175,70 eur
7 126,95 eur
58,06 eur
13,50 eur
6,27 eur
7 380,48 eur

PASÍVA

A. Vlastné imanie
A.I. Oceňovacie rozdiely účet 414
A. III. 1.Výsledok hospodárenia účet 428
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Spolu
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0

13 993 082,09 eur
139 143,71 eur
13 853 938,41 eur

B. Záväzky
B.1.2. Ostatné rezervy účet 459
204 000,00 eur
V roku 2014 bola vytvorená rezerva na prebiehajúci súdny spor s firmou Trading
Universal Services, s.r.o. Kysucký Lieskovec - podaná žaloba o zaplatenie ušlého
zisku, úrokov z omeškania a náhrady trov konania zo zrušenej zmluvy na akciu
„Kanalizačný zberač ul. Kamenárska“. Na súde zastupuje mesto Advokátska
kancelária Soukeník - Štrpka, Bratislava. Okresný súd Žiar nad Hronom vydal
medzitýmny rozsudok (o základe veci - zodpovednosti Mesta Nová Baňa), voči
ktorému sa mesto odvolalo.

B. 1.4. Ostatné krátkodobé rezervy účet 323
Mzdy, dovolenka, vrátane sociálneho zabezpečenia (IC)
Oplotenie pri CVČ(vybudované - nezaplatené)
Audit
SAD Zvolen prepravné
Spolu

298,99 eur
3 992,45eur
2 580,00eur
3 500,00eur
10 371,44eur

B.II.5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC účet 357, v tom
• nepoužitý transfer pre ZŠ zo IV. štvrťroka 2017 normatív
• nepoužitý transfer pre ZŠ zo IV. Štvrťroka 2017 dopravné
• nevyplatené ošatné matrikárke

B.III. Dlhodobé záväzky účet 479, 472
B.III. 1 .Ostatné dlhodobé záväzky 479
B.III.4. Záväzok zo sociálneho fondu 472

4 952,77 eur
214,02 eur
99,58 eur
5 266,37 eur

1 434 333,74 eur
1 432 620,22 eur
1 713,52 eur

Dlhodobé záväzky predstavujú úvery zo ŠFRB na bytovky A3 a A4 na Hrádzi.

B.IV. Krátkodobé záväzky účty 321, 324, 326, 379,331,336 a 342,
1. Dodávatelia
3. Prij até preddavky
5. Nevyfakturované dodávky
9. Iné záväzky
12. Zamestnanci
14. Zúčtovanie s orgánmi NP
17. Ostatné priame dane
Spolu

B.V. Bankové úvery účet 461
B.V. 1.Bankový úver dlhodobý
B.V.2.Bežný bankový úver
Spolu

11 656,52 eur
9 251,98 eur
1 443,82 eur
1 308,97 eur
27 607,92 eur
18 505,29 eur
2 980,72 eur
72 755,22 eur

112 919,26 eur
0 eur
112 919,26 eur

C. Časové rozlíšenie
C.l. Výdavky budúcich období účet 383
• IC daň za ubytovanie a autorská odmena IV.Q 2017

8

37,34 eur

C.2. Výnosy budúcich období účet 384
• nájomné prijaté vopred
• hodnota majetku nadobudnutého mimo vlastných zdrojov
• kúpne zmluvy
• exekučné trovy
• ostatné
Spolu:

12 902,58 eur
3 211 648,23 eur
151 471,26 eur
668,06 eur
145,65 eur
3 376 835,78 eur

Majetok inventarizovaný na podsúvahových účtoch

DDNM (33 -2 400 eur)
DDHM (33 - 1 700 eur)
Projektové dokumentácie za nerealizované projekty
Pokutové bloky
Rozostavaná KBV
Nevymožiteľné pohľadávky
Knihy (mestská knižnica)
Vypožičaný majetok - MVSR (matrika a hasičské auto)
Spolu (vyrovnávací účet podsúvahový)

25 896,60 eur
263 273,16 eur
45 081,81 eur
3 630,00 eur
200 952,71 eur
3 723,97 eur
127 203,60 eur
130 431,40 eur
- 800 193,25 eur

Drobný dlhodobý hmotný majetok (DDHM) - v priebehu roka boli zakúpené na:
MsÚ - počítače, dochádzkový terminál, projektor, skartátor, skrine vstavané kancelárske,
kreslo, stolička, stolík, kávovar, UPS.
DHaZZ - sací kôš a čističe kanálov,
OKI - policové skrine, vešiakové skrine, stoly vysoké, sedacia súprava, vysávač, počítač,
projektor, notebook, skladacie párty stany, rozkladací a záhradný staň, sety na sedenie, pilóny
obojstranné, dievčenské a chlapčenské kroje, banícke uniformy dámske, bezdrôtové systémy,
zosilňovač, multifunkčné zariadenie, profesionálny 16 kanálový digitálny mis, set
s príslušenstvom (mikrofón, stojan na mikrofón, kábel),
MsK - 4 počítače, monitor, stolíky a stoličky.
Majetok mesta - infopanel škôlňa Kreuz, smerníky turistického značenia.
Na návrh dielčích inventarizačných komisií bol majetok mesta v novembri vyraďovaný,
o čom je spísaný zápis UIK schválený primátorom mesta. Vyraďovaný majetok bol
neupotrebiteľný, zastaralý, zničený a nefunkčný.
Rozdiel majetku a záväzkov za MsÚ je 13 993 082,09 eur.

Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová
vedúca FO MsÚ

primátor mesta
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Stav majetku mesta k 31.12.2017

strana 1
Majetok mesta zobrazený v súvahe

úsek
Propagácia
Kultúrne domy
Mestská knižnica
Denné centrum seniorov LIPA
Výstavba mesta
Chata Tajch
Budovy,pozem.,stavby, HIM,.
Radničná vináreň
Zvonička
Bývalé SSŠ
Vnútorná správa
Mestská polícia
Informačné centrum
Financie a fin Investície
Zúčtovanie odvodov RO
Zúčtovanie transferov obce
Pohľadávky
Náklady budúcich období
MsU spolu:

DNM

oprávky

DNM
spolu

pozemky

stavby

hnuteľné
veci

dopravné
prostriedky

obstaranie
DHM

oprávky
a opr.pol.

14 936,40
10 420,22
125 785,50

40 743,56

-7 854,00

32 889,56

12 054,14

-12 054,14

0,00

6 117 432,48

13 521 504,79

547,57
133 902,95
446,66
843,78
9 875,19
45 170,26

616 364,40

82 068,87

-38 794,62
-7 324 234,25

944,42

-68 621,30

698 433,27 126 729,92

-7 431 650,17

1 418,57

52 797,70 -19 908,14 32 889,56

6 117 432,48

13 521 504,79 217 561,60

v eur
DHM
spolu

14 936,40
10 420,22
0,00
86 990,88
547,57
13 064 970,37
446,66
843,78
9 875,19
59 562,25
0,00
1 418,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 250 011,89

tab.č. 1
strana 2

úsek
Propagácia
Kultúrne domy
Mestská knižnica
DSC LIPA
Výstavba mesta
Chata Tajch
Budovy,pozem.,stavby, HIM
Radničná vináreň
Zvonička
Bývalé SSS
Vnútorná správa
Mestská polícia
Informačné centrum
Financie a fin Investície
Zúčtovanie odvodov RO
Zúčtovanie transferov obce
Pohľadávky
Náklady budúcich období
MsU spolu:

majetkové
vklady

cenné
papiere

spolu

zásoby
23 476,87

zúčtov.
odvod.

zúčtov.
transf.

pohľadáv.

opravné
položky

spolu

finančné
účty

náklady
bud.obd.

149,23

900,11
88,00
4 956,34
247 594,00

1 456 816,00

1 704 410,00

1 265 321,70

8 006,97
2 826 011,46
187 416,96

247 594,00 1 456 816,00 1 704 410,00 29 570,55

-101 418,33

85 998,63

7 380,48
8 006,97 2 826 011,46 187 416,96 -101 418,33 85 998,63 1 265 321,70 7 380,48

v eur
majetok
spolu
23 476,87
14 936,40
10 420,22
0,00
87 140,11
547,57
13 097 859,93
446,66
843,78
9 875,19
60 462,36
88,00
6 374,91
2 969 731,70
8 006,97
2 826 011,46
85 998,63
7 380,48
19 209 601,24

tab. č. 2
Stav majetku mesta k 31.12.2017

Majetok mesta na podsúvahových účtoch
Úsek

Kultúrne domy
Mestská knižnica
Denné centrum seniorov LIPA
Výstavba mesta
Chata Tajch
Budovy,pozem..stavby, HIM,.
Mestský klub
Kalvárska 37
Bernolákova 3
Obchodno-prev-centrum
Radničná vináreň
Zvonička
Dom služieb
Klub mladých Stále
Bývalé SSS
Objekt ul. Osvety
Vnútorná správa
Mestská polícia
Informačné centrum
Nevymožiteľné pohľadávky
Vypožičaný majetok
MsU spolu:

DDNM
1 788,55
4 432,98

DDHM

PD

pokutové
bloky

investície

nevymožit.
pohľadáv.

52 391,70
23 118,54
3 775,69

200 952,71

45 081,81

18 054,07

2 305,30
19 454,11
2 437,17
983,57
299,00
1 111,29
23 574,38
52,67
72,28
61,24
4 130,16
288,79
118 259,04

1 621,00

10 958,23

3 000,00
630,00

3 723,97

25 896,60

263 273,16

45 081,81

3 630,00

200 952,71

3 723,97

v eur
knihy
vypožičaný
Spolu
majetok
54 180,25
127 203,60
154 755,12
3 775,69
246 034,52
2 305,30
19 454,11
2 437,17
983,57
299,00
1 111,29
23 574,38
52,67
72,28
61,24
4 130,16
288,79
139 313,11
630,00
12 579,23
3 723,97
130 431,40 130 431,40
127 203,60 130 431,40 800 193,25

Pohľadávky k 31.12.2017
Nedoplatky

účet

Pohľadávky

preplatky

nedoplatky

spolu

v lehote
splatnosti

Nedoplatky

po lehote
splatnosti

Rok
2017

Predchádzajúce
roky

spolu

311 Informačné centrum

0,00

150,00

150,00

0,00

150,00

0,00

150,00

150,00

311 MPO služby

0,00

12 514,57

12 514,57

0,00

12 514,57

313,39

12 201,18

12 514,57

0,00

12 664,57

12 664,57

0,00

12 664,57

313,39

12 351,18

12 664,57

629,63

629,63

629,63

0,00

629,63

0,00

629,63

5 379,57

5 379,57

5 379,57

0,00

Pohľadávky iné

318 Pohľadávka - zmluvná pokuta - onesk.dod.VŽP
318 MsBP - nájomné za dec. splatné v januári

5 379,57

0,00

5 379,57

318 Náhrada škody

0,00

3 582,19

3 582,19

0,00

3 582,19

0,00

3 582,19

3 582,19

318 Pokuty MsP

0,00

383,09

383,09

0,00

383,09

0,00

383,09

383,09

318 Pokuty ObÚ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

318 Pokuty za priestupky

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

0,00

20,00

20,00

318 Pokuty VŽPaSM

0,00

2 389,68

2 389,68

2 389,68

0,00

2 389,68

2 389,68

318 Komunálne odpady

552,20

61 809,62

61 257,42

0,00

61 809,62

16 039,23

45 770,39

61 809,62

318 Kúpna cena - byty

0,00

20 561,61

20 561,61

20 561,61

0,00

0

20 561,61

20 561,61

318 Pohľadávky za pohrebné trovy

0,00

61,36

61,36

0,00

61,36

0,00

61,36

61,36

318 Odpadové vody - Tajch

1,00

2 028,02

2 027,02

0,00

2 028,02

180,00

1 848,02

2 028,02

318 Poplatky oddelenia VŽPaSM

0,00

477,92

477,92

477,92

0,00

477,92

0,00

477,92

24,01

167,33

143,32

0,00

167,33

0,00

167,33

167,33

318 Nájomné - za pozemky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

318 Nájomné - za priestory

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

318 Za exekučné a súdne trovy

0,00

1 214,79

1 214,79

0,00

1 214,79

0,00

1 214,79

1 214,79

318 MPO - služby

0,00

14,66

14,66

0,00

14,66

0,00

14,66

14,66

318 Nájomné - za priestory

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

577,21

98 719,47

98 142,26

27 048,73

71 670,74

22 706,35

76 013,12

98 719,47

17,29

3 152,83

3 135,54

0,00

3 152,83

800,83

2 352,00

3 152,83

492,84

33 991,64

33 498,80

0,00

33 991,64

12 638,32

21 353,32

33 991,64

318 Za znečisťovanie ovzdušia

Pohľadávky za rozpočtové príjmy

319 Daň za psa
319 Daň z nehnuteľností
319 Za nevýherné hracie prístroje

0,00

33,20

33,20

0,00

33,20

0,00

33,20

33,20

319 Daň za ubytovanie

0,00

151,90

151,90

0,00

151,90

151,90

0,00

151,90

319 Daň za verejné priestranstvo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,13

37 329,57

36 819,44

0,00

37 329,57

13 591,05

23 738,52

37 329,57

319 Pohľadávky za daňové príjmy
314 Poskytnuté prevádzkové preddavky

0,00

651,59

651,59

651,59

0,00

153,68

497,91

651,59

374 Pohľadávky z nájmu - pozemky

0,48

26 463,79

26 463,31

0,00

26 463,79

306,84

26 156,95

26 463,79

374 Pohľadávky z nájmu - za priestory

0,00

1 734,32

1 734,32

0,00

1 734,32

0,00

1 734,32

1 734,32

374 Pohľadávky z nájmu - za priestory

20,57

10 961,04

10 940,47

0,00

10 961,04

4 529,19

6 431,85

10 961,04

21,05

39 159,15

39 138,10

0,00

39 159,15

4 836,03

34 323,12

39 159,15

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1108,39

188 525,35

187 416,96

27 701,32

160 824,03

41 601,50

146 923,85

188 525,35

Pohľadávky z nájmu

378 Iné pohľadávky

Pohľadávky celkom

Vývoj pohľadávok
Pohľadávky

účet

311 Informačné centrum

2011

2012

2013

2014

2016

2015

2017

342,65

292,65

286,65

310,85

502,65

292,65

150,00

4 520,10

7 274,35

7 856,47

10 678,53

13 039,80

12 859,65

12 514,57

4 862,75

7 567,00

8 143,12

10 989,38

13 542,45

13 152,30

12 664,57

318 MsBP - nájomné za december splatné v januári

5 379,57

5 379,57

5 379,57

5 379,57

5 379,57

5 379,57

5 379,57

318 Náhrada škody

311 MPO služby

Pohľadávky iné

3 591,78

3 592,19

3 592,19

3 592,19

3 592,19

3 592,19

3 582,19

318 Pokuty MsP

597,43

660,62

597,43

523,45

515,85

416,28

383,09

318 Pokuty ObÚ

30,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

137,99

99,80

132,99

132,99

20,00

20,00

20,00

2 439,68

2 389,68

3 019,31

318 Pokuty za priestupky

318 Pokuty za VŽPaSM
318 Komunálne odpady - bežný rok

12 796,13

35 822,20

16 380,78

14 524,67

13 690,93

15 917,35

16 039,23

318 Komunálne odpady - predchádzajúce roky

14 834,61

0,00

27 594,12

30 900,63

34 898,37

38 960,35

45 770,39

3 696,30

3 798,89

3 428,89

2 502,00

9 751,10

4 922,24

20 561,61

0,00

0,00

10,73

0,00

0,00

0,00

0,00

71,36

61,36

61,36

1 501,99
0,00

1 980,02

2 028,02

420,45

477,92

167,33

167,33

167,33

318 Kúpna cena - byty, poz.
318 Pohľadávky oddelenia kultúry

318 Pohľadávky za pohrebné trovy
318 Odpadové vody - Tajch

1 455,71

1 937,71

2 827,37

3 157,71

318 Poplatky oddelenia VŽPaSM - separ.zložky odapdu

2 696,43
147,41

2 932,54
147,41

4 805,74
143,32

4 973,36
193,12

318 Nájomné - za pozemky

26 426,01

26 555,90

27 144,31

26 612,25

26 070,62

26 331,36

0,00

318 Nájomné - za priestory - bežný rok

10 771,09

15 543,20

14 557,43

13 191,19

10 482,65

0,00

318 Nájomné - za priestory - predchádzajúce roky

1837,22

0,00

1 734,32

15 299,88
1 734,32

1 734,32

1 734,32

0,00

318 Za exekučné a súdne trovy

318 Za znečisťovanie ovzdušia

2 690,63

2 724,61

2 654,85

2 356,82

2 172,71

1 643,15

1 214,79

318 MPO - služby - pohľadávky dlhodobé

177,12

177,12

30,82

30,82

50,74

50,74

14,66

318 cintorínske poplatky

529,99

520,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 795,42

99 921,79

111 044,86

111 943,78

115 247,95

114 469,04

98 719,47

Pohľadávky za rozpočtové príjmy

účet

Pohľadávky

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

319 Daň za psa - bežný rok

219,20

759,21

878,54

673,92

970,17

827,35

800,83

319 Daň za psa - predchádzajúce roky

250,55

0,00

587,97

899,07

1 262,75

1 816,28

2 351,91

319 Daň z nehnuteľností - bežný rok

10 966,21

39 551,60

15 998,03

8 876,88

14 265,16

7 372,11

12 638,32

319 Daň z nehnuteľností - predchádzajúce roky

21 357,58

0,00

27536,85

33 573,61

28 022,28

23 639,15

21 353,32

16,60

0,00

16,6

33,20

33,20

33,20

33,20

0,00

0,00

0

142,80

111,30

0,00

151,90

99,58

0,00

99,58

0,00

0,00

43,96

0,00

32 909,72

40 310,81

45 117,57

44 199,48

44 664,86

33 732,05

37 329,48

0,00

0,00

497,91

497,91

13 780,11

497,91

651,59

0,00

0,00

22,88

0,00

0,00

0,00

0,00

319 Za nevýherné hracie prístroje
319 Daň za ubytovanie
319 Daň za verejné priestranstvo

319
314
335
374
374
378

Pohľadávky za daňové príjmy
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Pohľadávky voči zamestnancom
Pohľadávky z nájmu - za pozemky
Pohľadávky z nájmu - za priestory
Iné pohľadávky
Pohľadávky celkom

26 463,79

12 695,36

921,14
125 567,89

147 799,60

164 826,34

1,00

167 630,55

188 156,51

161 851,30

188 525,26

Korekcia (opravné položky)

-84 028,97

-96059,42

-97 038,90

-10í 418,33

Netto

83 601,58 92 097,09

64 812,40

87 106,93

Verejné osvetlenie

Netto bez VO

-13 282,20

78 814,89

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÁ BAŇA
Dlhá lúka 18, 968 46 Nová Baňa
Správa o inventarizácii majetku Technických služieb k 31.12.2017
V zmysle ustanovení § 29 a§ 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. a Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Nová Baňa, oddiel V., článok 1, odst. 4, bola na základe
príkazu primátora mesta Mgr. Jána Havrana zo dňa 21.11.2017 vykonaná riadna
inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2017.
Na Technických službách mesta Nová Baňa bola vykonaná fyzická inventúra nehmotného,
dlhodobého hmotného hnuteľného aj nehnuteľného majetku, investícií, zásob, pokladničnej
hotovosti a cenín, ako aj dokladová inventúra všetkých zostatkov na účtoch - finančných
investícií, záväzkov, pohľadávok, preddavkov a majetku vedeného na podsúvahových účtoch,
t.j. DDHM (drobného dlhodobého hmotného majetku), DDNM (drobného dlhodobého
nehmotného majetku) a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii (OTE).
Fyzické a dokladové inventúry vykonali dielčie inventarizačné komisie. Následne spísali
inventúrne súpisy, ktoré boli odsúhlasené s účtovným stavom a súhlasia so stavom uvedeným
vo výkaze Súvaha Uč ROPO SFOV 1-01. O výsledkoch inventarizácie boli spísané
inventarizačné zápisy.
Pri inventarizácii bol k 31.12.2017 zistený nasledovný stav majetku, záväzkov a pohľadávok:

AKTÍVA
A) Neobežný majetok
1 060 017,47
A.I) dlhodobý nehmotný majetok', riadok súvahy č. 003 = aktíva
Nemáme
A.II) dlhodobý hmotný majetok: Súvaha aktíva r. 011 = 1 060 017,47 €.
Z toho:
A.II.l) Obstarávacia cena
1) Stav účtu 021 - Stavby
Stav k 31.12.2016
Prírastky +
Úbytky Presuny
Stav k 31.12.2017

985 796,77
19 020,01
- 1 788,00
0,00
1 003 028,78

A) Prírastky vo výške 19 020,01 € vznikli:
V roku 2017 zaradili Technické služby do majetku:
Osvetlenie Pod sekvojou - v hodnote 300 € - v júli 2014 sme dali dodávateľsky osadiť 1
nové osvetlenie na ulici Pod Sekvojou. Zavedením osvetlenia sme tak vytvorili lepšie
podmienky pre život, viditeľnejšie a bezpečnejšie prostredie pre chodcov. Osvetlenie sme
zaradili do majetku v roku 2017.
Plynová pec a prípojka - v hodnote 5 735,20 € - pre rok 2016 bol v rozpočte TS mesta Nová
Baňa schválený limit na realizáciu investičnej akcie - plynová pec a prípojka. Výdavky tvorili
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projektová dokumentácie, plynofikácia, meranie a regulácia, technická inšpekcia, kúpa
a montáž plynovej pece a prípojky.
Rekonštrukcia ústredného kúrenia na TS - jedná sa o investičnú akciu z rokov 2012-2013.
Pred realizáciou boli vykonané búracie a stavebné úpravy spojené s opravou komína a búracie
práce na teplovodnom kanáli. Kotolňa na vykurovanie bola oddelená prímurovkou a bola
vykonaná vysprávka podlahy pod pec. Čerpanie z rozpočtu na rekonštrukciu kúrenia bolo vo
výške 7 129,31 € a z vlastných zdrojov bolo použitých celkom 4 067,50 €.
Detská preliezačka RAINBOW FUNHOUSE - ul. Nábrežná - v hodnote 1 788 € - zverené
do správy majetku TS na základe Zmluvy o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č.
2/2017 zo dňa 31.10.2017 za účelom spravovania majetku a pravidelnej údržby zariadenia.
B j Úbytky vo výške 1 788 € vznikli:
Detská preliezačka RAINBOW FUNHOUSE - ul. Nábrežná - v hodnote 1 788 € - Na

základe zistenia, že majetok je značne poškodený, drevo prehnité, konštrukcia nestabilná a
jeho užívanie môže byť nebezpečné, v deň zaradenia majetku sme ho následne aj vyradili a
zlikvidovali. Zostatkovú cenu vo výške 222,10 € sme odpísali interným dokladom.

2) Stav účtu 022 - Samostatné hnuteľné veci
Stav k 31.12.2016
Prírastky +
Úbytky Presuny
Stav k 31.12.2017

292 402,69
9 716,15
-841,46
0,00
301 277,38

A) Prírastky vo výške 9 716,15 € vznikli:
Zabezpečovacie zariadenie - v hodnote 5 216,23 € - k 31.12.2015 ukončili Technické služby
mesta Nová Baňa spoluprácu so súkromnou bezpečnostnou službou SHIELD, s.r.o., preto bolo
potrebné objekt TS zabezpečiť bezpečnostným zariadením. Bezpečnostné zariadenie a systém
nám nainštalovali a nastavili dodávateľským spôsobom. Zabezpečovacie zariadenie spočíva v
monitorovaní pohybu v objekte budovy, garáží, skladoch a dielni, ako aj areálu horného dvora
TS mimo pracovnej doby. V prípade zachytenia pohybuje SMS správou informovaný riaditeľ
TS, zástupca riaditeľa TS a mestská polícia.
Rekonštrukcia a obnova VISO - v hodnote 4 499,92 € - Pôvodné rozvádzače vybavené
elektrónkovým systémom boli zastarané. Cieľom bolo zrekonštruovať ich a obnoviť, pričom
modernizovaný rozvádzač bol premiestnený do klimatizovanej miestnosti IT centra.
Obe akcie boli zrealizované v roku 2016.

B j Úbytky vo výške 841,46 € vznikli:
Elektrická magnetická vŕtačka - v hodnote 363,47 €.
Čistička CK100 - v hodnote 477,99 €.
Majetky boli vyradené z dôvodu ich opotrebovanosti, poškodenia a nefunkčnosti. Vzhľadom
na vek a opotrebovanie zariadení by boli náklady na opravu nerentabilné.
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3) Stav účtu 023 - Dopravné prostriedky
Stav k 31.12.2016
Prírastky +
Úbytky Presuny
Stav k 31.12.2017
A) Prírastky vo výške 24 054,67 € vznikli:

1 132 343,33
24 054,67
-2 212,88
0,00
1 154 185,12

Motorové vozidlo Fiat Ducato Maxi - 3-stranný vyklápač - v hodnote 24 054,67 € - z toho

z hlavnej činnosti bolo vozidlo financované vo výške 19 888 € a z podnikania vo výške
4 166,67 €.
B) Úbytky vo výške 2 212,88 € vznikli:
Hydraulické ovládacie zariadenie - v hodnote 881,30 € - využívané pre zimnú údržbu, rok
výroby 1980.
Hydraulické zdvíhacie zariadenie - v hodnote 507,87 € - rok výroby 1982.
Snehová radlica - v hodnote 823,71 € - rok výroby 1981.
Zariadenia boli poškodené, nefunkčné a užívania neschopné. Vzhľadom na ich vek
a opotrebovanie by boli náklady na opravu privysoké a nerentabilné.

4) Stav účtu 028 - DDHM
Stav k 31.12.2016
Prírastky +
Úbytky Presuny
Stav k 31.12.2017

3 856,60
0,00
0,00
0,00
3 856,60

5) Stav účtu 031 - Pozemky
Stav k 31.12.2016
123 925,53
Prírastky +
0,00
Úbytky 0,00
Presuny
0,00
Stav k 31.12.2017
123 925,53
Sú tu evidované pozemky na cintoríne, pozemok Horného a Dolného dvora TS a pozemok
štadióna, ktoré sú zverené do správy majetku TS.
6) Stav účtu 042 - Obstaranie majetku
Stav k 31.12.2016
Prírastky +
Úbytky Presuny
Stav k 31.12.2017

196 132,84
82 894,63
- 51 002,83
0,00
228 024,64

Prírastky v hodnote 82 894,63 € a úbytky 51 002,83 € predstavujú nasledovné akcie:

042 Obstaranie majetku

Prírastky +
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Úbytky -

Vybudovanie chodníkov k Urnovým pomníkom
Dodávka - 3-stranný vyklápač
Rekonštrukcia dvora TS
Zabezpečovacie zariadenie
Osvetlenie Pod sekvojou
Plynová pec, prípojka, revízie
Úprava spevnených plôch pod Sekvojou
Úprava spevnených plôch ul. Štúrova
Rekonštrukcia a obnova VISO
Rekonštrukcia a obnova VISO, Tajch
Kúrenie TS z príspevku mesta
Kúrenie TS z vlastných zdrojov
042 Spolu

A.II.2) Oprávky a opravné položky
Stav k 31.12.2016
Prírastky +
Úbytky Stav k 31.12.2017

24 054,67
5 216,23
300,00
5 735,20
4 499,92
7 129,31
4 067,50
51 002,83

6 000,00
24 054,67
31 864,07
1 062,04
18 394,85
1 519,00
82 894,63

1 693 341,60
65 781,32
4 842,34
1 754 280,58

A.II.3) Zostatková hodnota
1) Zostatková hodnota pozemkov
Stav k 31.12.2016
Stav k 31.12.2017

123 925,53
123 925,53

2) Zostatková hodnota stavieb
Stav k 31.12.2016
Stavk 31.12.2017

595 197,85
581 346,74

3) Zostatková hodnota samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí
Stav k 31.12.2016
53 389,60
Stav k 31.12.2017
49266,75

4) Zostatková hodnota dopravných prostriedkov
Stav k 31.12.2016
Stav k 31.12.2017
5) Zostatková hodnota DDHM
Stav k 31.12.2016
Stav k 31.12.2017

72064,20
77336,67

406,14
117,14

A. III) Dlhodobý finančný majetok

Nemáme
91 581,72
19 476,39

B) Obežný majetok
B.I) Zásoby
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1) Materiál na sklade - účet 112
19 476,39
Technické služby evidujú na skladoch stavebný materiál, pohonné hmoty, všeobecný
materiál, materiál operatívno - technickej evidencie a dlhodobý drobný hmotný majetok.
Zostatková hodnota účtu 112 - sklady je k 31.12.2017 vo výške 19 476,39 €.
Majetok máme poistený:

- pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou: budovy, stroje, dopravné
prostriedky, DHM, obstaranie investícií, majetok vo výške 2 610 532,23 € (účtovná hodnota
majetku zo súvahy k 31.12.2016), výška poistného 1 566,32 €,
- zásoby - materiál na sklade vo výške 23 730,89 € (účtovná hodnota zo súvahy
k 31.12.2016), výška poistného 14,24 €,
- poistenie zodpovednosti za škodu 99,58 €,
- poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia motorových vozidiel 82,32 € Nákladný automobil LIAZ RN (ZC639AF) - 65,72 €, Traktor ZETOR 7011 (ZC768AA) - 8,30
€, Traktor ZETOR 7745 (ZC767AA) - 8,30 €.
B. 11) Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
B.III) Dlhodobé pohľadávky

B. IV) Krátkodobé pohľadávky
1) Odberatelia - účet 311
Z toho:
Hlavná činnosť
Podnikateľská činnosť

0,00
0,00

11 794,62
5 729,46
468,29
5 261,17

2) Iné pohľadávky - účet 378
6 065,16
Z toho:
Hlavná činnosť
2 469,01
Podnikateľská činnosť
3 596,15
Na účte 378 evidujeme predpis a vyrovnanie finančných prostriedkov, ktoré sú uhrádzané
počas roka medzi bankovými účtami. Ide o vrátenie finančných prostriedkov z účtu
podnikania na účet hlavnej činnosti. Rozúčtovanie nákladov na podnikateľskú a hlavnú
činnosť je riešené v § 3 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, kde je uvedené v ods. 1, že účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípade
v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Nakoľko finančné prostriedky a obraty boli
zaúčtované na analytickom účte podnikania, úhrady faktúr - náklady vynaložené na
podnikanie je potrebné finančné prostriedky vrátiť a vyrovnať tak rozdiely na bankových
účtoch. Okrem toho je na tomto účte evidovaná neuhradená vystavená faktúra za poškodenie
smetných košov v meste Nová Baňa. Faktúru je dlžník povinný uhradiť na základe súdneho
rozhodnutia, z dôvodu čoho je položka evidovaná na účte 378 - Iné pohľadávky - ako
pohľadávka za náhradu škody od zodpovednej osoby.
B.V) Finančné účty
1) Pokladnica - účet 211
2) Ceniny (poštové známky) - účet 213
3) Bankové účty - účet 221

60 310,71
0,00
208,43
60 102,28
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Z toho:
Účet hlavnej činnosti
Účet podnikateľskej činnosti
Účet sociálneho fondu

47 372,51
10 245,47
2 484,30

C) Časové rozlíšenie
3 967,40
1) Náklady budúcich období - účet 381
3 967,40
Náklady budúcich období sa týkajú nasledovných položiek: Predplatné mesačníka a časopisu
Účtovníctvo ROPO a obcí, Personálny a mzdový poradca a Poradca 2018, predplatné na
ročný prístup na portál Verejnej správy SR, poplatok za inzerciu, poistenie majetku - cintorín,
povinné poistenie vozidiel, nájom za plynové fľaše, prístup do faktúr online.
PASÍVA
A) Vlastné imanie
A.I) Oceňovacie rozdiely

- 71 252,19
0,00

A.II) Fondy
1) Zákonný rezervný fond - účet 421

0,00
0,00

A. III) Výsledok hospodárenia
1) Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
2) Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

- 71 252,19
- 40 583,24
- 30 668,95

B) Záväzky
1 154 465,20
B. I) Rezervy
2 323,79
1) Ostatné krátkodobé rezervy - účet 323
2 323,79
Z toho:
- Mzdy za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia PC
1 423,79
- Overenie účtovnej závierky - audit za rok 2017
900,00

B.II) Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
1) Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC - účet 355

1 089 003,55
1 089 003,55

B.III) Dlhodobé záväzky
1) Záväzky zo sociálneho fondu - účet 472

2 414,51
2 414,51

B.IV) Krátkodobé záväzky
1) Dodávatelia - účet 321
2) Prijaté preddavky - účet 324
3) Iné záväzky - účet 379
4) Zamestnanci - účet 331
5) Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdravot. poistenia - účet 336
6) Daň z príjmov - účet 341
7) Ostatné priame dane - účet 342

60 723,35
1 957,65
540,00
6 112,18
18 040,31
11 867,38
83,34
1 988,95
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8) Daň z pridanej hodnoty - účet 343
9) Ostatné dane a poplatky - účet 345

18 579,07
1 554,47

C) Časové rozlíšenie
72 353,58
1) Výnosy budúcich období - účet 384
72 353,58
Na tomto účte evidujeme zinkasovaný nájom za hrobové miesto na dobu 10 a 20 rokov.

Účet 771 a 799 majetku operatívnej evidencie
Účet 771 je účet podsúvahový, ktorého hodnota neovplyvňuje výsledok hospodárenia.
Zostatková hodnota účtov 771 a 799 k 31.12.2017 je 146 046,44 €.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (DDHM) tvoria samostatné hnuteľné veci, ktorých
ocenenie je od 33,00 - 1 700,00 € a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok. DDHM je vedený
na
podsúvahových
účtoch 771 - DDHM v používaní, na inventárnych kartách
a v inventárnej knihe.
V roku 2017 zakúpili TS nasledovný majetok: Stôl s kontajnerom, kontajner 3-zásuvkový,
kľúčová skrinka, kosačky 3ks, mobilný telefón, elektrický vysávač na štadión, kancelárske
stoličky, informačná vitrína na cintorín, šmýkačky na detské ihriská, vozík typ 065 na
cintorín, stavebný fúrik, elektrický vysávač pre potreby správy TS, elektrické vŕtacie a sekacie
kladivo, socha panny Márie na cintorín, vianočné ozdoby, chladnička Samsung, Aku
skrutkovač, UPS.
Formou likvidácie vyradili TS v priebehu roka 2017 nefunkčný a poškodený majetok:
Tlačiareň Canon, fax Panasonic, kancelárske stoličky a kreslá, plechová skriňa, svetelná
reťaz, pracovné svetlo a svietidlo, vŕtačka AKU, vysávač TRIO, striekacia pištoľ, hrebeňový
zdvihák, zdroj nepretržitého napätia, chladnička Calex, kancelársky stôl a stolík pod písací
stroj. Vyradené druhy majetku boli z dôvodu ich nefunkčnosti a neschopnosti užívania.
Náklady na ich opravu by boli privysoké, často krát vyššie ako zakúpenie nového funkčného
majetku. O ich vyradení boli spísané návrhy na vyradenie. Vyradenie bolo schválené
riaditeľom TS.

Ústredná inventarizačná komisia v zložení: Kasan Jaroslav - predseda a členovia: Šedianska
Petra, Judín Ladislav, Mucha Drahomír, zodpovedala za priebeh inventarizácie a za činnosť
dielčích inventarizačných komisií. Výsledky inventarizácie boli predložené riaditeľovi TS
k schváleniu.
Pri inventúre majetku na TS neboli zistené žiadne rozdiely, manko ani schodok.
Neupotrebiteľný, poškodený a nefunčný majetok bol navrhnutý na vyradenie a likvidáciu, o
čom boli spísané návrhy na vyradenie a likvidáciu. Majetok sa nachádza na TS a k jeho
likvidácii dôjde až po odsúhlasení Správy o inventarizáci k 31.12.2017 MsZ.

V Novej Bani, dňa 02.02.2018

František Bakoš
Riaditeľ TS
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Základná škola Jána Zemana, Školská 44/6, 968 01 NOVÁ BAŇA

Správa o inventarizácii a o hospodárení
s majetkom mesta v správe ZŠ Jána Zemana k 31.12.2017

V Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa
bola v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v z. n. p. a na základe príkazu primátora
mesta
Mgr.
Jána
Havrana
č. Pm-2017/02118/13037 zo dňa 21.11.2017 a príkazu riaditeľky školy Mgr. Slavomíry Bagalovej
k vykonaniu inventarizácie, vykonaná, k 31. 12. 2017 inventarizácia majetku a záväzkov mesta
Nová Baňa. Inventarizáciu vykonala Ústredná inventarizačná komisia menovaná primátorom mesta
a 13 dielčích inventarizačných komisií menovaných riaditeľkou ZŠ Jána Zemana.
Inventarizovaný bol nasledovný majetok a záväzky:
Aktíva (prehľad v eur):, zaokrúhlené na dve desatinné miesta
Názov

Dlhodobý
nehmotný majetok
Stavby

018

oc
k 01.01.2017
1.600,83

021

2.144.946,73

Účet

Prírastky

Úbytky

+

Presun
+ /-

58.224,76

Oprávky za
rok 2017
1.600,83

ZC
k 31.12.2017
—

1.254.272,56

948.898,93

51.293,41

8.295,38

35.176,23

—

Samostatné
hnutelné veci
a súbory hnut. vecí

022

Drobný dlhodobý
hmotný majetok
Pozemky

028

35.176,23

031

32.501,16

32.501,16

Obstaranie DHM

042

4.776,00

4.776,00

59.932,68

Spolu DHM

2.278.933,63

343,89

58.224,76

343,89

—

1.342.343,03

994.471,47

Prírastky
- na základe podpísanej Zmluvy o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č.
1/2017 bola navýšená hodnota ihriska pri budove školy o 22.647,07 eur z dôvodu jeho rekonštrukcie
(vyhotovenie závlahového systému, odstránenie starého trávnika, úprava plochy a zasiatie nového
trávnika, úprava antukovej plochy ostránením vrchnej vrstvy a nanesením novej antuky) a na základe
podpísanej Zmluvy o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 3/2017 bola navýšená hodnota
budovy základnej školy o 35.577,69 eur z dôvodu modernizácie vzduchotechniky v kuchyni Základnej
školy Jána Zemana v Novej Bani.
Celková suma prírastkov v dôsledku precenenia majetku
predstavuje finančnú čiastku 58.224,76 eur.
Úbytky - z inventára majetku bola vyradená súprava pracovného mechanika v hodnote 343,89
eur, ktorá bola používaním poškodená, niektoré časti súpravy sú úplne nefunkčné a nevhodné na
ďalšie používanie vo vyučovacom procese. Úbytky sú v celkovej hodnote 343,89 eur.

Názov

Bankové účty-SF
Bankové účtydepozit
Stravovací účet
Výdavkový účet
Príjmový účet
Spolu
Materiál

Účet
221
221

221
222
223
112

Zostatok
Popis
k 31.12.2017
2.559,92 Finančné prostriedky sociálneho fondu
75.858,97 Prostriedky na mzdy 56.002,52 eur, odvody 19.588,93
eur, dohody 126,50 eur, náhrada príjmu 141,02 eur
7.260,95 Finančné prostriedky na nákup potravín ŠJ
62,36 Neminuté finančné prostriedky
19,00 Zostatok príjmového účtu
85.761,20 Finančné účty
2.166,45 Potraviny na sklade v hodnote 2.166,45 eur

Odberatelia

311

Ostatné
pohľadávky

315

Pohľadávky
z nedaňových
príjmov
Iné pohľadávky

318

Náklady budúcich
období

186,40 Neuhradené faktúry: DAVITAL s.r.o. Banská Bystrica
66,40 eur a Knauf Insulation s.r.o., Nová Baňa 120,00
eur
2.461,36 Dobropisy za rok 2017 - SSE a.s., Žilina 654,37 eur a
SPP, a.s. Bratislava 1.806,99 eur
9,00 Neuhradené poplatky CVČ

378

0,01 Rozdiel medzi 5 a 6 ŠJ
1.014,14 Faktúry dodávateľom - predplatné časopisov,
prihlasovanie na stravu, aktualizácia programu ŠJ4, PaMslužby STP APV, licencie, nájomné-telefón, poistné

381

Aktíva spolu 1.086.070,03 eur
994.471,47 eur (zostatková hodnota DHM) + 85.761,20 eur (bankové účty) + 2.166,45 eur
(potraviny na sklade) + 186,40 (odberatelia) + 2.461,36 (ostatné pohľadávky) + 9,00 (pohľadávky
z nedaňových príjmov) + 0,01 (iné pohľadávky) + 1.014,14 eur (náklady budúcich období)

Pasíva (prehľad v eur):

Názov

Hosp. výsledok
(rozdiel majetku a
záväzkov)
Nevyfakturované
dodávky
Prijaté preddavky

Účet

Zostatok
k 31.12.2017
-223,03

Popis

1.283,69 eur VH za predchádzajúce obdobie
-1.506,72 eur VH za účtovné obdobie

326

1.354,56

324

8.049,90 Prijaté preddavky na školské stravovanie

Dodávatelia

321

Záväzky voči
zriaďovateľovi

351

Záväzky voči
zriaďovateľovi

355

Záväzky zo
sociálneho fondu
Záväzky voči
zamestnancom

472

331

Nevyfakturované dodávky COOP Jednota Žarnovica

1.260,12 Neuhradené faktúry - DATALAN a.s., Bratislava 15,94
eur, Slovák Telecom, a.s. Bratislava 31,07 eur, Antík
Telecom s.r.o., Košice 0,03 eur, AutoCont SK a.s.,
Bratislava 424,86 eur, Fresco plus s.r.o. , Bratislava
22,95 eur, SSE a.s. Žilina 549,22 eur a SPP a.s.
Bratislava 216,05 eur
2.675,76 Zúčtovanie odvodov príjmov - z toho zostatok
príjmového účtu 19,00 eur, úhrada faktúry DAVITAL
s.r.o. Bratislava 66,40 eur, úhrada faktúry Knauf
Insulation, s.r.o. Nová Baňa 120,00 eur, dobropisy SSE
a.s. Žilina 654,37 eur, dobropis SPP a.s., Bratislava
1.806,99 eur a poplatky CVČ 9,00 eur
991.763,46 Zostatková cena majetku 991.701,10 eur
a neminutá dotácia 62,36 eur
2.559,92 Neminuté finančné prostriedky na účte sociálneho fondu
42.691,60 Mzdy pre zamestnancov za 12/2017

Zúčt. s orgánmi soc.
a zdrav.poistenia

336

26.935,12 Odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne
a príspevok zamestnávateľa na DDP za 12/2017
5.967,05 Daň zo mzdy za 12/2017

Ostatné priame dane 342
Iné záväzky

379

Výnosy budúcich
období

384

Spolu pasíva

265,20 Odborové príspevky 48,21 eur, DDP zamestnanca 216,99
eur
2.770,37 Z cudzieho zdroja - oprava strechy

1.086.070,03

Podsúvahové účty (prehľad v eur):

Názov

Účet

ZC
k 01.01.2017

DDHM

751

270.117,98

24.857,04

DDNM

751

6.918,81

766,00

Kabinetné zbierky

754

44.765,14

5.030,48

7.010,48

42.785,14

Učebnice

756

18.692,90

1.672,84

2.807,78

17.557,96

Cudzí majetok

758

11.844,64

—

21,41

11.823,23

352.339,47

32.326,36

23.962,99

360.702,84

Spolu

Prírastky
+

Úbytky
14.123,32

ZC
k 31.12.2017

280.851,70
7.684,81

DDHM
Prírastky

24.857,04 eur

Zakúpených bolo 11 ks dataprojektorov BENQ s príslušenstvom v celkovej hodnote 3.821,27
eur, 1 ks zváračka v hodnote 349,00 eur, 1 ks koberec s obšitím v hodnote 132,10 eur, 1 ks router
Mikrotik RB951 v hodnote 77,00 eur,l ks syntezátory Roland v hodnote 169,00 eur, 1 ks keybord
Yamaha pre I. stupeň v hodnote 241,00 eur, 10 ks sád klávesnica + myš v celkovej hodnote 329,00
eur, 1 ks tabuľa Kortab v hodnote 59,76 eur, 1 ks nástenná tabuľa „Ruská abeceda - Azbuka"
v hodnote 67,00 eur, 1 ks plynová stolička NGETL550 pre ŠJ v hodnote 561,41 eur, 28 ks skrinka 2dverová nízka so soklom do tried pre I. a II. stupeň v celkovej hodnote 3.780,00 eur, 7 ks skrinka 2dverová nízka so soklom v celkovej hodnote 994,00 eur, 11 ks výškovonastaviteľných zostáv pre
žiakov I. stupňa v celkovej hodnote 1.527,90 eur, 24 ks výškovonastaviteľných zostáv pre žiakov II.
stupňa v celkovej hodnote 3.333,60 eur, 6 ks čistič okien WV 2 Premium v celkovej hodnote 354,00
eur, 6 ks policových zostáv pre ŠJ v celkovej hodnote 1.974,10 eur, 12 ks kreslá v celkovej hodnote
792,00 eur, 1 ks switsch 16-port. v hodnote 65,62 eur, 1 ks kancelárske kreslo v hodnote 142,80 eur,
4 ks korkové nástenky v celkovej hodnote 495,68 eur, 1 ks notebook DELL Vostro 5568 v hodnote
677,33 eur, 1 ks tlačiareň OKI v hodnote 325,74 eur, 1 ks tlačiareň HP U v hodnote 213,68 eur, 1 ks
stereo rádio s CD v hodnote 41,56 eur, 1 ks stolová lampa v hodnote 39,99 eur, 4 ks drevená stolička
v celkovej hodnote 235,20 eur, 5 ks skríň do kabinetov v celkovej hodnote 1.513,60 eur, 1 ks mini
kompresor v hodnote 56,70 eur, 1 ks otočná tabuľa Magnetic v hodnote 252,00 eur, 2 ks vitríny na
víťazné poháre v celkovej hodnote 190,01 eur, 5 ks základný regál do kabinetu výtvarnej výchovy
v celkovej hodnote 625,00 eur, nábytok do miestnosti výchovného a kariérového poradcu (4 ks skrine,
4 ks skrinky,1 ks konferenčný stolík, 1 ks nástenná polica a 1 ks zasadací stôl) v celkovej hodnote
1.419,99 eur.

Úbytky

14.123,32 eur

Vyradené boli 10 ks počítačov, 2 ks tlačiarní, 1 ks upratovací vozík jednovedrový, 1 ks panvica
teflónová, 1 ks robot kuchynský, 1 ks otvárak na konzervy, 2 ks nohavice brankárske florbalové, 1 pár
bežecké tretry, 1 ks fotoaparát, 2 ks televízor, 1 ks reproduktor, 1 ks školská lavica, 6 ks písacie stoly,
1 ks záložný zdroj, 3 ks rádioprehrávače, 1 ks notebook, 1 ks koberec kovral, 1 ks syntezátory, 3 ks
brankárske rukavice florbalové, 2 ks skrinky pod meotar, 5 ks mapy, 2 ks futbalové lopty, 2 ks
žinenky, 1 ks počítačová zostava, 1 ks napaľovačka DVD, 2 ks bránka florbalové, 1 ks posilňovacia
lavička, 1 ks počítadlo stojanové, 1 súbor obrazov NJ, 7 ks skrine, 1 ks registračka, 1 ks liehový kahan,
1 ks florbalový školský set, 1 ks Kafomet, 1 ks pomôcky na RJ, 3 ks detský obrázkový slovník na NJ
a 1 ks detská rytmická súprava

DDNM
Prírastky 766,00 eur

Zakúpený bol 1 ks výučbový softvér „Slovenský jazyk pre 3. ročník" v hodnote 92,00 eur, 1 ks
výučbový softvér „Slovenský jazyk pre 4. ročník" v hodnote 92,00 eur, 1 ks výučbový softvér na
geografiu „Svet všeobecnogeografický" v hodnote 116,00 eur, 1 ks výučbový softvér na geografiu
„Slovenská republika" v hodnote 116,00 eur a sada 7 výučbových programov na biológiu „Anatómia
človeka" v hodnote 350,00 eur.

Kabinetné zbierky

Prírastky

5.030,48 eur

- kabinet geografie - 1 ks závesná všobecnogeografická mapa „Afrika" v hodnote 98,00 eur, 1 ks
závesná všeobecnogeografická mapa „Európa" v hodnote 98,00 eur
- kabinet dejepisu - 1 ks mapa „Slovensko v čase" v hodnote 15,00 eur, 1 ks mapa „Samova ríša"
v hodnote 15,00 eur, 1 ks mapa „Veľká Morava" v hodnote 15,00 eur, 1 ks mapa „Uhorsko" v hodnote
15,00 eur, 1 ks mapa „Československo" v hodnote 15,00 eur, 1 ks mapa „Hymna, piesne" v hodnote
15,00 eur a 1 ks poster „Panovníci" v hodnote 15,00 eur
- kabinet biológie - 1 ks učebná pomôcka „Životný cyklus - Mravec" v hodnote 8,66 eur, 2 ks
tlakomer Omron v celkovej hodnote 100,90 eur
- kabinet hudobnej výchovy - učebná pomôcka na vyučovanie hudobnej výchovy BOBOTUBESECO (5 sád po 8 plastových túb rôznych farieb a veľkostí) v hodnote 69,90 eur
- kabinet chémie - 1 ks závesná mapa „Laboratórne pomôcky" + 20 ks formát A4 v hodnote
89,00 eur
- kabinet telesnej výchovy pre 1.- 4 ročník 10 ks volejbalových lôpt SOFT v celkovej
hodnote 220,00 eur, 15 ks gumených lôpt v celkovej hodnote 36,00 eur a 2 ks sieť na lopty v celkovej
hodnote 6,00 eur
- kabinet telesnej výchovy pre 5.-9. ročník - 50 ks rozlišovacích viest zelenej farby (na lyžiarsky
kurz) v celkovej hodnote 169,80, 1 ks kniha „Základy bedmintonu cez víkend" (dar), 4 páry bežecké
tretry v celkovej hodnote 162,00 eur, 1 ks pásmo 50 m v hodnote 10,76 eur, 2 ks ukazovateľ skóre
v celkovej hodnote 50,76 eur, 1 ks brankársky dres LEGEA v hodnote 30,78 eur, 2 páry brankárskych
rukavíc Sponkey v celkovej hodnote 22,00 eur, 6 ks kriketové loptičky v celkovej hodnote 25,20 eur,
1 ks štartovacia pištol Bruni Olymp, v hodnote 35,00 eur, 10 ks prekážky (kužele žltej farby)
v hodnote 49,00 eur, 1 ks sada farebných mét v hodnote 18,00 eur, 30 ks gymnastická podložka
bledo-modrej farby v celkovej hodnote 60,00 eur, 1 ks guma na skok do výšky v hodnote 21,00 eur,
10 ks rozlišovačky zelené v celkovej hodnote 25,00 eur, 10 ks basketbalových lôpt Molten v celkovej
hodnote 183,00 eur, 11 ks volejbalových lôpt Gala v celkovej hodnote 467,17 eur, 3 ks trampolína
v celkovej hodnote 99,00 eur, 15 ks švihadiel v celkovej hodnote 45,00 eur a 1 brankárske florbalové
rukavice v hodnote 21,86 eur

- kabinet pestovateľských prác - 15 ks hrable 16-zubé s násadou v celkovej hodnote 86,25 eur, 8
ks motýk v celkovej hodnote 37,60 eur a 5 ks násad motykových v celkovej hodnote 15,00 eur
- kabinet 1.-4. roč. - 1 ks stavebnica „Jednoduché^stroje - Matematika a geometria" v hodnote
99,00 eur, 2 ks DVD ZáchranáRik (dar), 1 ks kniha „Čitateľské tabuľky" v hodnote 11,16 eur, 1 ks
kniha „Čítanie pre dyslektikov" v hodnote 5,33 eur, 7 ks CD na hudobnú výchovu pre 1, 2. 3. a 4.
ročník v celkovej hodnote 35,00 eur, 2 ks didaktická postrehová hra „BYSTRÍK" v celkovej hodnote
23,60 eur, učebná pomôcka na vyučovanie hudobnej výchovy BOBOTUBES-ECO (5 sád po 8
plastových túb rôznych farieb a veľkostí) v hodnote 69,90 eur, 1 ks závesná mapa „Malá násobilka" +
20 ks A4 v celkovej hodnote 89,00 eur a 4 ks číselná os s popisovačmi v celkovej hodnote 56,00 eur
- cvičná kuchynka - 1 ks plech na pečenie v hodnote 5,32 eur, 1 ks nôž kuchynský v hodnote 2,99
eru, 1 ks škrabka s priečnou čepeľou v hodnote 4,80 eur, 1 ks pekáč na mufiny v hodnote 6,05 eur, 1
ks lopatka na tortu v hodnote 1,45 eur, 1 ks panvica na lievance v hodnote 5,60 eur, 1 ks šľahač
ručný s metlami v hodnote 7,05 eur a 1 ks kuchynská váha s miskou v hodnote 18,00 eur
- kabinet slovenského jazyka - 1 ks závesná mapa „Neohybné slovné druhy" + 20 ks A4
v celkovej hodnote 89,00 eur, 1 ks závesná mapa „Slovné druhy - ohybné - podstatné mená"
v hodnote 30,00 eur a 1 ks závesná mapa „Slovné druhy - ohybné - skloňovanie - prídavné mená"
v hodnote 30,00 eur
- kabinet cudzích jazykov (nemecký jazyk) - 1 ks Beste Freunde v hodnote 10,97 eur, 1 ks
Beste Freunde A1 DEUTSCH Fur JUGENDLICHE - DVD v hodnote 16,13 eur, 1 ks Beste Freunde Al.l
- Ferienheft v hodnote 3,30 eur, 1 ks Beste Freunde 1 - CD k učebnici Al.l v hodnote 9,68 eur a 1 ks
závesná mapa „ Deutschland im Uberlick" + 15 ks A3 v celkovej hodnote 98,00 eur
- CVČ - 1 sada bedmintonové mobilné stĺpiky v hodnote 185,00 eur, 6 ks florbalová hokejka X-force
v celkovej hodnote 161,76 eur, 1 sada masážne loptičky SPONKEY GRESPI v hodnote 4,00 eur, 1 sada
masážne loptičky Laurbsport v hodnote 3,60 eur, 2 sady fitnes gumy na naťahovanie v celkovej
hodnote 15,80 eur, 12 ks dievčenských sukieň na tanečný krúžok v celkovej hodnote 59,88 eur a 1 ks
tavná pištoľ 200W v hodnote 9,00 eur
- práca s počítačom - 1 ks switch Netgear 5 port. do učebne NJ v celkovej hodnote 20,45 eur
- ŠKD - 7 ks stavebnica „Veľká súprava modelov" v celkovej hodnote 700,00 eur, 4 ks Soft tenis
v celkovej hodnote 11,84 eur, 3 ks futbalová lopta v celkovej hodnote 19,63 eur, 5 ks lôpt v celkovej
hodnote 10,86 eur, 2 ks športová hra Catch Balí v celkovej hodnote 7,18 eur, 1 ks bedminton
v hodnote 2,99 eur, 25 ks lopárov v celkovej hodnote 78,50 eur, 3 ks lego v celkovej hodnote 69,97
eur, 1 ks spoločenská hra Včeličky v hodnote 13,99 eur, 1 ks spoločenská hra Klobúčik hop v
hodnote 5,25 eur, 1 ks Domček v hodnote 27,98 eur, 1 ks Garáž v hodnote 22,98 eur, 4 ks švihadlá
s farebnými 6-timi loptičkami v celkovej hodnote 82,00 eur a 3 sady vyšívanie biele v celkovej hodnote
150,00 eur
- učiteľská metodická knižnica 1.-4. ročník - 1 ks kniha „Talent v škole" v hodnote 23,75 eur
- metodický kabinet 5.-9. roč. - z majetku DDHM bol do kabinetu preradený 1 ks Kafomet ISCED
5.-9. ročník v hodnote 89,00 eur a všetky inovatívne námety t.j. 1 ks Inovatívne námety na biológiu,
fyziku, chémiu v hodnote 15,52 eur, 1 ks Inovatívne námety na matematiku a informatiku v hodnote
15,52 eur, 1 ks Inovatívne námety na slovenský jazyk a literatúru v hodnote 15,52 eur a 1 ks
Inovatívne námety na výtvarnú výchovu v hodnote 15,54 eur
Úbytky - vyradenie

7.010,48 eur

- vyradené boli knihy zo žiackej knižnice pre II. stupeň, z knižnice ŠKD, z učiteľskej knižnice,
z učiteľskej metodickej knižnice pre I. stupeň a učebné pomôcky z jednotlivých kabinetných zbierok
(volejbalové lopty, futbalové lopty, basketbalové lopty, hádzanárske lopty, stopky digitálne,
rozlišovacie dresy, USB kľúč, sada 5-tich rozprávok na DVD, karimatky, spoločenské hry , tepláky,
šiltovky, mikiny, rifle, chlapčenské a dievčenské oblečenie, florbalové rukavice, florbalové hokejky,
chrániče kolien, frisbee - športové disky, mapy, videokazety, topografické mapy, žiacke súpravy na
fyziku, pružinomer, teplomery laboratórne, buzoly, magnetofónové kazety, skúmavky, hrnce,
palacinkáreň, dolkáreň, lyžice, vidličky, nože, taniere dezertné, taniere hlboké, taniere plytké, šľahač,
mixér, kuchynské váhy, teflónová panvica, varná kanvica, koberec, válok, hustomer, skrutkovače,
pílky, rašple, elektromontážne súpravy, drevené uholníky, lopaty, krompáče, rýle, motyky, záclonovina
a ostatné pomôcky z kabinetu georafie, dejepisu, občianskej náuky, hudobnej výchovy, etickej
výchovy, školského klubu detí, kabinetu ruského jazyka, anglického a nemeckého jazyka), ktoré sú už
poškodené, zničené a používaním opotrebované. Knihy boli roztrhané a nevhodné na ďalšie
používanie. Vyradené učebné pomôcky už nekorešpondujú s učebnými osnovami a sú
pri
vyučovacom procese nepoužiteľné.

Učebnice

Prírastky

1.672,84 eur

- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava bolo na základe potvrdenej objednávky
na základnú školu prostredníctvom distribútorov dodaných celkom 700 ks učebníc a pracovných
zošitov pre žiakov I. a II. stupňa v celkovej hodnote 1.266,83 eur,
zakúpené boli učebnice pre
výučbu nemeckého jazyka v počte 43 ks v celkovej hodnote 264,11 eur a na základe poskytnutého
príspevku z MŠWaS boli zakúpené pracovné učebnice Prvouka pre druhákov v počte 43 ks v celkovej
hodnote 141,90 eur.
Úbytky

2.807,78 eur

- vyradené boli pracovné zošity, šlabikáre a čítanka pre žiakov 1. ročníka, ktoré sú určené len na jeden
školský rok, pracovné zošity z etickej výchovy, matematiky, všetky poškodené učebnice a učebnice,
ktoré už nespĺňajú kritériá vyučovacieho procesu v celkovom počte 1380 ks

Cudzí majetok

Jedná sa o majetok evidovaný na podsúvahovom účte, ktorý bol na Základnú školu Jána
Zemana Nová Baňa dodaný v rámci projektov oddelenia Rozvoja informatizácie regionálneho školstva
- z bývalého Infoveku. V roku 2014 bol na tento účet zaevidovaný aj majetok dodaný v rámci
národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému a regionálneho školstva".

Úbytky 21,41 eur

7. evidencie bol vyradený softvér „SYMAN GHOST SOLUT SUITE IN LIC EDU" a softvér
„PARTITIONMAGIC PRO IN LIC EDU" v celkovej hodnote 21,41 eur, nakoľko sa jedná o softvéry, ktoré
sú morálne zastaralé a vo vyučovacom procese sa už nevyužívajú.

Poistenie majetku

V zmysle aktualizácie poistenia majetku a zodpovednosti za škodu v roku 2017
bola
s poisťovňou Generáli Slovensko, a.s. Bratislava uzatvorená nová poistná zmluva č. 2405515740 zo
dňa 13.04.2017. Predmetom poistenia je nasledovný majetok: budovy a iné stavby vrátane
multifunkčného ihriska, všetky sklenené časti budovy a stavebné súčasti budovy, súbor hnuteľného
majetku a cudzí hnuteľný majetok užívaný školou (elektronické zariadenia). Poistné pre budovy a iné
stavby sa vzťahuje na
požiar, živel celý, vodovodné škody, odcudzenie stavebných súčastí,
poškodenie skla a náraz dopravného prostriedku. Poistné ostatného hnuteľného majetku, včetne
cudzieho majetku, sa vzťahuje na požiar, živel celý, vodovodné škody, odcudzenie a úmyselné
poškodenie.
Inventarizačné rozdiely neboli zistené.

Účtovný stav súhlasí s fyzickým stavom.

V Novej Bani, dňa 31.01.2018

Ý*

/
Mgr. Slavorryŕa Ba^alová
riaditeľka ZS

Základná umelecká škola, Kollárova č.5, 968 01 Nová Baňa

Správa o inventarizácii a o hospodárení
s majetkom mesta v správe Základnej umeleckej školy k 31.12.2017

V Základnej umeleckej škole Nová Baňa bola v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a na základe príkazu primátora mesta Mgr.Jána Havrana zo dňa
21.11.2017 a príkazu riaditeľky školy Mgr. Marty Urdovej k vykonaniu inventarizácie vykonaná
k 31.12.2017 inventarizácia majetku a záväzkov mesta Nová Baňa. Inventarizáciu vykonala ústredná
inventarizačná komisia menovaná primátorom mesta a 6 dielčích inventarizačných komisií menovaných
riaditeľkou Základnej umeleckej školy.

Inventarizovaný bol nasledovný majetok a záväzky:

Aktíva (prehľad v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta):

Pozemky

031

OC
k 1.1.2017
5 039,17

Stavby

021

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory hnut. vecí

022

Názov

Účet

Spolu DHM

Úbytky

Prírastky
+

0

0

Presuny
+ /0

110 152,99

0

0

0

56 895,97

37 652,95

5 810,00

2 177,56

0

23 928,78

17 356,61

152 845,11

5 810,00

2 177,56

0

80 824,75

75 652,80

Oprávky za
rok 2017

ZC
k 31.12.2017
5 039,17
53 257,02

Samostatné hnuteľné veci
Prírastok 5 810,00 eur - zakúpené Pianíno PETROF P122 N2.
Úbytok 2 177,56 eur - vyradené krídlo PETROF 604,36 eur, Krídlo PETROF 471,52 eur a kopírovací
stroj Canon NP6512 1 101,68 eur.
Názov

Účet

Bankové účty-SF

221

Bankové účtydepozit

221

Príjmový účet

223

Výdavkový účet

222

29 440,33 Prostriedky na mzdy 21 573,65 eur, odvody 7 656,68

eur, DoVP 210,00 eur
0
60,84 Neminuté finančné prostriedky

30 372,34 Finančné účty

Spolu

Náklady budúcich
období

Zostatok
Popis
k 31.12.2017
871,17 Fin.prostriedky soc. fondu

381

121,23 Faktúry dodávateľom-predplatné časopisov, poistné,
služby STP APV-WINPAM

Aktíva spolu 106 146,37 eur
75 652,80 eur (zostatková hodnota DHM) + 30 372,34 eur (bankové účty) + 121,23 eur ostatné
pohľadávky+ 121,23 eur (náklady budúcich období)

Pasíva (prehľad v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta):
Názov

Hosp.výsledok
(rozdiel majetku a
záväzkov)
Záväzky voči
zriaďovateľovi

Účet

Zostatok
k 31.12.2017
-1 139,57

Popis

- 96,53 eur VH za predchádzajúce obdobie
- 1 043,04 eur VH za účtovné obdobie

355

75 713,64 75 652,80 eur - zostatková cena majetku a zvyšok

neminutej dotácie (60,84 eur)

Dlhodobé záväzky
Záväzky zo SF
Dodávatelia

321

Iné záväzky

379

472

871,17 Neminuté finančné prostriedky na účte SF
1 260,80 Neuhradené faktúry k 31.12.2017

98,99 Odborové príspevky (48,79 eur), DDP zamestnanca

(50,20 eur)
Záväzky voči
zamestnancom
Zúčt.s orgánmi soc.a
zdrav, poistenia

Ostatné priame dane

331

16 758,26 Mzdy pre zamestnancov za 12/2017

336

10 549,08 Odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a
príspevok ZM na DDP za 12/2017

342

2 034,00

Daň zo mzdy za 12/2017

106 146,37

Spolu pasíva

Podsúvahové účty:

DDHM

751

ZC
k 01.01.2017
64 945,57

DDNM

751

708,06

OTE

753

Kabinetné zbierky
Učiteľská knižnica

Názov

Spolu

Prírastky
+
11 956,19

Úbytky

1 758,73

ZC
k 31.12.2017
75 143,03

0,00

0,00

708,06

4 238,50

60,99

60,43

4 239,06

754

4 944,61

6 432,91

154,07

11 223,45

754

849,52

0,00

18,94

830,58

75 686,26

18 450,09

1 992,17

92 144,18

Účet

DDHM

Prírastky 11 956,19 eur - zakúpili sme 1 ks Bb tuba Thomann „Študent" (1 699,00 eur), lks Korg
Havian 30-digitálne stage (1 469,00 eur), púzdro pevné na Bb tubu (138,00 eur), multifunkčné
zariadenie Konica Minolta BIZHUB 185 ( 420,00 eur). Skriňa na platne (327,00 eur), fotoaparát Canon
PS SX 60 (487,00 eur), fotoaparát Canon PS SX 60 (517,00 eur), statív HMA ( 40,00 eur), reproduktor
s bluetoothom (150,00 eur), koberec (150,00 eur), akordeón Delícia junior 23 (1 482,00 eur), Atypická
vstavaná skriňa (1 070,00 eur), zabezpečovacie zariadenie (720,65 eur), akordeón Weltmeister Topás
IV ( 16 78,00 eur), 2 ks klavírna stolička Schwarzbach (298,00 eur), púzdro na 96-bas.akordeón

(89,00 eur), taška na keyboard (49,00 eur), gitara Martinez (489,00 eur), notebook Lenovo (618,08
eur), externý disk HDD 1 TB (65,46 eur)

Úbytky 1 758,73 eur - vyradili sme skriňu policovú (63,07 eur), 2 ks mikrofón+kabel (240,98 eur),
2 ks stojan na mikrofón (72,36 eur), zabezpečovacie zariadenie (680,67 eur), akordeón Chorál
(162,65 eur), notebook Compaq Presario 2015 EP (539,00 eur).

DDNM
Prírastky O eur
Úbytky O eur
OTE

Prírastky 60,99 eur - zakúpená Konvica Sencor (15,00 eur), tabuľa (16,99 eur), stojan na klávesy
(29,00 eur).

Úbytky 60,43 eur - vyradené 1 ks skriňa ( 31,53 eur), 1 ks Konvica BOSCH TWK1201N (28,90 eur).

Kabinetné zbierky
Prírastky 6 432,91 - zakúpené
-noty pre gitaru 53,86 eur - Miroslav Drozdowski-10 Pieces for one or two guiters, Jaroslava
Urbanová-Kytara má láska, Vítek Zámečník-Kytarová škola,
-knihy do výtvarného odboru 137,30 eur - Dali, Gustáv Mallý, Umenie kaligrafie, Cézanne, Rembrandt,
Henri de Toulouse, Gustáv Klimt, Edgar Degas, Claude Monet, ...izmy, ako rozumieť umeniu,
-kabinetná zbierka-spev 2 320 eur - 3 ks dievčenský tekovský kroj 5-6 rokov, 6 ks dievčenský tekovský
kroj 10-13 rokov, 5 ks dievčenský tekovský kroj 15-18 rokov
-detský spevácky zbor 3 921,75 eur - 35 ks dámske tričko Teejays biele, 41 ks dámske tričko modré,
40 ks vianočná čiapka, 40 ks čelenka, 40 ks sukňa dlhá, 36 ks sukňa krátka-červená

Úbytky 154,07 eur- vyradené
-noty pre sláčikové nástroje 11,33 eur - slovenské národné piesne (duetá), Tri tanečky, Malý kubelík,
Melodické etudy, Ruskaja pesnia a Veselaja pliaska.. atď.
-diskotéka 38,06 eur - Hudobné nástroje (kniha), Hudba černého lidu, Jazz v Československu r 1961,
československý džes 1963, Antológie Jazzu.... atď.
-noty pre gitaru 48,86 eur-qitarová škola, 50 lidových písní pro gitaru, první prednesové skladby pro
kytaru, stará komorná hudba pre flautu a gitaru, gitarová hudba 16. a 17. storočia... atď
-knihy z výtvarného odboru 10,82 eur - Dejiny umenia č.l, Výtvarná výchova lr., 2r., Dejiny umenia
č.9 ... atď
-knihy z líterárno-dramatického odboru 45,00 eur - ľudovít Kuruc - Na dvore+CD, Na lúke+CD, Činčin + CD
Učiteľská knižnica

Prírastky 0 eur
Úbytky 18,94 eur - vyradili sme knihy z učiteľskej knižnice napr. Občiansky zákonník, estetika
socialistickej spoločnosti, Makarenko - State, Makarenko-vybrané ped.spisy II., III., Pisarev - vybrané
ped.spisy, L.N.tolstoj-pedagogické spisy, Parvík-Hudebníkova cesta do SSSR, Gončarov-Pedagogika,
Jesipov a Gončarov - pedagogika, K.Sikorski I.,II., III. ...atď.
Poistenie majetku
Základná umelecká škola ma uzatvorenú poistnú zmluvu č.1221000503 zo dňa 30.01.2003
s Komunálnou poisťovňou. Poistená je budova školy pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku
živelnou alebo vodovodnou udalosťou.

Inventarizačné rozdiely zistené neboli.
Účtovný stav súhlasí s fyzickým stavom.

V Novej Bani, dňa 28.02.2018

í/a

Zč
Základná umelecká škola

/,

'l

Kollárova 5

, -6801 NOVÁ BAŇA

''Mqr.Marta
Urdov
Urdova
igr.
riaditeľka ZUŠ

Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa

Správa o inventarizácií a o hospodárení
S majetkom mesta v správe Centra voľného času k 31.12.2017

V Centre voľného času bola v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a na základe príkazu primátora mesta Mgr. Jána Havrana zo dňa 21.11.2017 a príkazu

riaditeľky Centra voľného času PaedDr. Tatiany Polcovej vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov k

31.12.2017. Inventarizáciu vykonala inventarizačná komisia menovaná primátorom mesta.
Inventarizovaný bol nasledovný majetok a záväzky :
Aktíva ( prehľad v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta ):

Pozemky

031

OC
k 1.1.2017
6 675,30

Stavby

021

95 691,68

0

0

102 366,98

0

0

Účet

Názov

Spolu DHM

Prírastky
+
0

Úbytky

0

Presuny
+/0

Bankové účty - SF

221

Zostatok
K 31.12.2017
444,01

Bankové účty —
depozit
Príjmový účet
Výdavkový účet
Spolu

221

5 113,76

223
222

0,00
551,36
6 109,13

315

687,32

Názov

Ostatné
pohľadávky

Účet

Oprávky k
31.12 2017
0

ZC k
31.12.2017
6 675,30

0

33 848,39

61 843,29

0

33 848,39

68 518,59

Popis
Fin. prostriedky sociálneho fondu
Prostriedky na mzdy a odvody ( odvody 2069,91
eur, mzdy 3043,85 eur)

Zostatok na výdavkovom účte
Finančné účty

Preplatok el. energia 126,12 eur
561,20 eur
plyn

Aktíva spolu 75 315,04 eur

68 518,59 eur ( zostatková hodnota DHM ) + 6 109,13 eur ( finančné účty ) + 687,32 eur (ostatné
pohľadávky preplatok el.energia a plyn )

Pasíva ( prehľad v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta ):

Názov

Účet

Hosp. výsledok
(rozdiel majetku a
Záväzkov)
Zúčtovanie odvodov
Príjmov RO
Záväzky voči
zriaďovateľovi

Dlhodobé záväzky zo
SF
Dodávatelia
Záväzky voči
zamestnancom
Zúčt. S orgánmi soc.
a zdrav, poistenia
Záväzky z obstávok
miezd a platov
Nevyfakturované
dodávky
Spolu pasíva

Zostatok
K 31.12.2017
-35,99

351

687,32

355

69 104,46

472

393,60

321
331
342
336

15,90
3 291,83

379

44,32

326

35,99

1812,12

Popis

- 35,99 eur nevyfakturované dodávky

126,12 vyúčtovanie el. energie 2017
561,20 vyúčtovanie plynu 2017
+ 68 518,59 eur zostatková cena majetku a
+
585,87 eur nevyčerpaná dotácia zostatok na
bežnom účte
Neminuté finančné prostriedky na účte SF
Neuhradení dodávatelia k 31.12.2017
Mzdy pre zamestnancov za 12/2017 + daň zo
mzdy za 12/2017
Odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej
poisťovne za 12/2017
9,81 eur odbory 12/2017
34,51 eur SF 12/2017
+15,60 eur Datalan
+ 20,39 eur Slovák Telekom

75 349,55

Podsúvahové účty:
Názov
DDHM
DDNM
Spolu

Účet

751
751

ZC
k 1.1.2017
27 367,17
857,95
28 225,12

Prírastky
+
3 883,36
,00
3 883,36

Úbytky
699,74
,00
699,74

ZC
k 31.12.2017
30 550,79
857,95
31 408,74

DDHM

Prírastky 3 883,36 eur - zakúpil sa Kärcher čistič okien (182,96 eur), sklenená vitrína-nástenka
vonkajšia (250 eur), fotely (136 eur/2ks), školská lekárnička (73,81 eur), stojan na bicykle (294 eur),

televízor GoGEN (578 eur), PC zostava DELL+monitor PHILIPS (320 eur), džberová striekačka (141,60
eur), nerezové konvice (149,80 eur/2ks), pingpong, stôl Cornilleau (362,29 eur), externý HDD
MAXTOR (59 eur), HDD SAMSUNG (67,90 eur), párty Stany (270 eur/8ks), vzduchovky (998 eur/5ks).

Úbytky 699,74 eur - vyradili sme konvektor Heller K360T 8 ks (1 ks 38,99 eur), externý HDD ( 60eur),
posilňovacia veža (327,82 eur).

DDNM

Prírastky 0,00 eur
Úbytky 0,00 eur

Poistenie majetku
Centrum voľného času má uzatvorenú poistnú zmluvu s Komunálnou poisťovňou , budova je poistená
pre prípad poškodenia , alebo zničenia majetku živelnou alebo vodovodnou udalosťou.
Inventarizačné rozdiely zistené neboli.
Účtovný stav súhlasí s fyzickým stavom .

V Novej Bani dňa 26.1.2018

Centrum voľného času
Bernolákova 30,Nová Baňa 968 01
IČO: 37833901
DIČ: 202 166 76 59-

PaedDr. Tatiana Polcová
riaditeľka CVČ

Materská škola, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

Správa o inventarizácii a o hospodárení s majetkom mesta v správe materskej školy
k 31.12. 2017

K 31. 12. 2017 bola vykonaná inventarizácia majetku MŠ a ŠJ. Inventúra bola vykonaná
v zmysle zákona o účtovníctve číslo 431/2002 Z.z. na základe príkazu primátora mesta k vykonaniu
inventarizácie majetku a záväzkov. Inventarizáciu vykonala inventarizačná komisia menovaná
primátorom mesta.

Na základe zistených skutočností predkladáme nasledovné údaje:

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2017 v eur:
Aktíva:
Obstarávacia cena

1. Pozemky:
2. Stavby:
3. Sa most. h n ut. veci
Spolu:

k 31. 12. 2017
32 741,27 eur
826 888,93 eur
18 069,64 eur

Zostatková hodnota
k 31. 12. 2017
32 741,27 eur
565 872,54 eur
1 308,80 eur

877 699,84 eur

599 922,61 eur

Celkové odpisy majetku v roku 2017 boli v sume 21 572,86 eur.
Celkové oprávky dlhodobého majetku k 31.12.2017 boli 277 777,23 eur.

4. Zásoby:

Krátkodobé zásoby - potraviny
Spolu:

3 111,85 eur
3 111,85 eur

5. Pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky - preplatok plynu a el.energie r. 2017
Spolu:

4 426,89 eur
4 426,89 eur

6. Bankové účty:

Bežný výdavkový účet
Depozitný účet
Sociálny fond
Príjmový účet
Stravovací účet
Spolu bankové účty:
7. Pokladnica

Spolu aktíva :

503,74 eur
35 834,58 eur
1 874,86 eur
1,00 eur
3 644,87 eur
41 859,05 eur
0,- eur

649 320,40 eur

Pasíva:
1. Výsledok hospodárenia -rozdiel majetku a záväzkov

ktorý sa skladá z: Preplatok RN ŠJ Kolibská
Preplatok RN ŠJ Nábrežná
Preplatok RN Štúrova
Preplatok školné 12/2017
Školné 12/2017
Zaokrúhľovanie škôl. jedálne - sklady potravín

- 403,96 eur

-

47,00 eur
65,00 eur
48,00 eur
30,00 eur
216,00 eur
2,04 eur

2. Záväzky:

Záväzky voči zriaďovateľovi

-

neodvedené príjmy
zostatková hodnota dlhodobo
hmotného majetku
neminutá dotácia

Dlhodobé záväzky - Sociálny fond

4 643,89 eur

599 922,61 eur
503,74 eur

1 874,86 eur

Krátkodobé záväzky:

Prijaté preddavky - preplatky za stravné
Nevyfakturované dodávky - MŠ a ŠJ

6 559,55 eur
384,63 eur

Ostatné záväzky - ide o mzdy a odvody za mesiac december 2017 a to
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia
- záväzky voči daňovému úradu
- záväzky - ŠJ

20 552,72 eur
13 047,46 eur
2 234,40 eur
0,50 eur

Spolu pasíva :

649 320,40 eur

Stav majetku na podsúvahových účtoch k 31. 12. 2017 v €:
Stav majetku materskej školy

DDHM:
DDNM:

137 990,92 eur
5 711,37 eur

Stav majetku školskej jedálne

DDHM:
DDNM:
Spolu:

34 175,41 eur
213,30 eur
178 091,00 eur

Organizácia má zatriedený majetok v súlade so smernicou o obehu účtovných dokladov.

Prírastky, úbytky majetku na podsúvahovvch účtoch v roku 2017:
Prírastky majetku

DDNM MŠ Nábrežná

Do DDNM boli zakúpené licencie v celkovej sume 731,84 eur.
DDHM MŠ Nábrežná

Do DDHM bol zakúpený majetok v celkovej sume 6 310,32 eur. Zakúpili sme učebné pomôckygrezentér, gymnastickú sadu, koše na basketbalové lopty, náučné puzzle XXL, mimiko, mimika,a iné.
Ďalej bola zakúpená kancelárska zostava, stolička, multifunkčné zariadenie, vešiak, koberec,
interaktívna tabuľa, monitor, notebook,dátový projektor, elektrický ohrievač, rebrík, vysávač, skrine.

DDHM ET Kolibská

Do DDHM MŠ bol zakúpený majetok v sume 3 030,01 eur. Bol zakúpený čistič okien Karcher, koberec.
Ďalej zostava nábytku, detské bukové stolíky, zostava skriniek, vysávač, interaktívna tabuľa,
notebook, didaktické učebné pomôcky.
DDHM ET Štúrova

Do DDHM pribudol majetok v celkovej sume 2 787,86 eur. Boli zakúpené didaktické učebné pomôcky,
lavičky do šatne, kancelárska stolička, skriňa, nábytok do triedy, CD prehrávač, televízor, pračka a iné.

DDHM ŠJ Nábrežná

Do DDHM pribudol majetok v sume 1 392,78 eur. Zakúpili sme umývačku riadu, mixér tyčový,
chladničku, kuchynský robot, mikrovlnnú rúru.
DDHM ŠJ Štúrova

Do DDHM bol zakúpený majetok v sume 1 224,87 eur. Bola zakúpená skriňa, jedálenský set do
kuchyne, hrnce, miesič, mikrovlnná rúra, tlakový hrniec, koberec, vysávač.

DDHM ŠJ Kolibská

Do DDHM bol zakúpený majetok v sume 1 588,00 eur. Pribudli nerezové stoly, hrnce, kastról, parák,
umývačka riadu, mikrovlnná rúra a rádio.
Spolu prírastky DDHM:______________________________________ 17 065,68 eur

Úbytky majetku - vyradený majetok z evidencie

DDHM MŠ Nábrežná

Z evidencie bol vyradený majetok v sume 2 300,32 eur. Boli vyradené skrinky na šaty, nadstavce na
skriňu, televízor, miniharmonium, CD prehrávač, multifunkčné zariadenie, kreslo, tlačiareň, stolička
a iné.

DDHM ET Štúrova

Z evidencie bol vyradený majetok v sume 2 261,98 eur - rádiomagnetofóny, detské kočíky, kolobežka,
hojdací koník, DVD prehrávač, koberec, vysávač, lavice, šatníkové skrinky, automatická pračka, písací
stroj kufríkový a iné.
DDHM ET Kolibská

Z DDHM bol vyradený majetok v sume 2 420,00 eur - záhradné rebriny, kočíky, rytmika, prístroj KE,
fotoaparát, multifunkčné zariadenie, PC zostava, kancelárska stolička, obývací kút.
DDHM ŠJ Štúrova

Z evidencie bol vyradený majetok v sume 1 885,09 eur - chladničky, mraznička, planetárny miesič,
fritovací hrniec, stoličky, mixér, panvica na grilovanie, mikrovlnná rúra, počítač Pentium.
DDHM ŠJ Kolibská

Z DDHM bol vyradený majetok v sume 861,99 eur. Bola vyradená umývačka riadu, kuchynské stoly,
krájač, fritéza, mikrovlnná rúra, nôž na mäso, mixér, tlačiareň.
DDHM ŠJ Nábrežná

Z DDHM bol vyradený majetok v sume 2 521,54 eur. Bol vyradený kuchynský robot, počítačová
zostava, robot ETA, skrine Júlia, mlynček na mäso, súprava tanierov Ebro, kožené kreslo, univerzálny
struhák, ponorný mixér, rajnica, hrnce, elektrický šľahač,stolička.

Spolu úbytky:________________________________________________ 12 250,92 eur

Poistenie majetku

Majetok je poistený pre prípad zničenia majetku živelnou pohromou, vodovodnou udalosťou
a pre prípad krádeže. Poistené sú budovy MŠ a tiež majetok darovaný z Metodicko-pedagogického
centra.

O vykonaní inventarizácie boli zhotovené inventarizačné zápisy. Fyzický stav majetku súhlasí
so stavom v účtovníctve.

V Novej Bani, 22. 02. 2018

Katarína Štrbová
riaditeľka MŠ
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1.

Záverečný účet mesta Nová Baňa k 31.12.2017
v eur
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj Ekonom.
klasifik.
100
41 111003
41 121001
41 121002
41 121003
41 133001
41 133003
41 133004
41 133006
41 133012
41 133013
41 133014
200
41 212002
41 212003
41 212003
41 212003
41 212003
41 221004
41 221004
41 222003
41 222003
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
11H 223001
41 223004
41 229005
41
242
41 292006
41 292008
41 292009
41 292017
41 292019
41 292027
41 292027
230
43
231
43
231
43 233001
43 233001

Názov
Daňové príjmy
Výnos dane z príjmov poukázaný samos.
Daň z nehnuteľností - z pozemkov
Daň z nehnuteľností - zo stavieb
Daň z nehnuteľností - z bytov
Daň za psa
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za predajné automaty
Daň za ubytovanie
Daň za užívanie verejného priestranstva
Poplatok za komunálne odpady
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia
Nedaňové príjmy
Z prenajatých pozemkov
Z prenajatých budov, priestorov a obj.
Z prenajatých budov - kultúrne domy
Z prenajatých priestorov počas osláv
Z prenajatých priestorov počas jarmoku
Správne poplatky za výherné prístroje
Správne poplatky - ostatné
Pokuty MsP
Pokuty ostatné
Zo vstupného OKI
Za registráciu čitateľov MsK
Za predaj vstupeniek na NBJ
Z propagácie
Preddavky na teplo
Refundácie služieb
Refundácie GP a ZP
Preplatky EE, teplo
Odpadové vody Tajch
Chata Tajch
Denné centrum seniorov LIPA
Opatrovateľská služba
Ošetrovanie materiálu CO
Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov
Prieskumné územie
Za drobný stavebný odpad
Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie)
Z recyklačného fondu
Príjmy za prebytočný majetok
Za znečisťovanie ovzdušia
Úroky
Príjmy z náhrad z poistného plnenia
Z výťažkov z lotérií
Príjmy z odvodu TS zo zúčtovania 2016
Príjmy - vratky
Za prekládku odpadu
Náhrada škody
Trovy konania
Kapitálové príjmy
Príjmy z predaja budov
Príjmy z predaja bytov
Príjmy z predaja pozemkov
Právo na odstrel

Pôvodný rozpočet

Rozpočet po 7. zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

bežný
kapitálový finančné rozpočet
bežný
kapitálový finančné
rozpočet
bežný
kapitálový finančné rozpočet
rozpočet rozpočet
operácie spolu
rozpočet rozpočet
operácie
spolu
rozpočet rozpočet
operácie spolu
2 884 576
0
0 2 884 576 3 058 970
0
0 3 058 970 3 156 339
0
0 3 156 339
2 345 578
2 345 578 2 519 572
2 519 572 2 568 760
2 568 760
55 000
55 000
55 000
55 000
64 748
64 748
220 000
220 000
220 000
220 000
258 408
258 408
6 200
6 200
6 200
6 200
6 724
6 724
5 500
5 500
5 500
5 500
5 803
5 803
33
33
33
33
33
33
132
132
132
132
108
108
2 500
2 500
2 500
2 500
3 252
3 252
5 900
5 900
6 300
6 300
7 503
7 503
206 980
206 980
206 980
206 980
204 246
204 246
36 753
36 753
36 753
36 753
36 754
36 754
419 215
0
0
419 215
483 278
0
0
483 278
534 307
0
0
534 307
139 000
139 000
139 000
139 000
139 921
139 921
93 000
93 000
93 000
93 000
93 886
93 886
500
500
500
500
816
816
0
0
22 500
22 500
22 500
22 500
0
0
5 500
5 500
5 500
5 500
13 500
13 500
13 500
13 500
6 900
6 900
14 810
14 810
14 810
14 810
19 366
19 366
3 000
3 000
3 000
3 000
2 775
2 775
0
0
0
0
4 508
4 508
4 900
4 900
7 300
7 300
9 536
9 536
2 000
2 000
2 000
2 000
1 974
1 974
1 100
1 100
2 725
2 725
2 944
2 944
0
0
0
0
519
519
9 200
9 200
9 200
9 200
9 252
9 252
14 000
14 000
14 000
14 000
15 553
15 553
600
600
600
600
2 525
2 525
0
0
4 219
4 219
7 014
7 014
2 965
2 965
2 965
2 965
2 655
2 655
0
0
0
0
51
51
195
195
195
195
171
171
6 200
6 200
6 200
6 200
8 440
8 440
448
448
480
480
480
480
93 828
93 828
93 828
93 828
93 829
93 829
1 154
1 154
1 154
1 154
1 154
1 154
0
0
0
0
1 373
1 373
450
450
450
450
1 661
1 661
0
0
0
0
577
577
0
0
0
0
50
50
2 000
2 000
2 000
2 000
2 266
2 266
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
14 736
14 736
13 600
13 600
13 600
13 600
25 789
25 789
0
0
27 787
27 787
27 787
27 787
0
0
0
0
4 784
4 784
2 765
2 765
2 765
2 765
2 905
2 905
0
0
0
0
10
10
0
0
0
0
96
96
0
17 500
0
17 500
0
25 750
0
25 750
0
257 598
0
257 598
0
0
0
0
150 629
150 629
0
0
0
0
56 360
56 360
13 917
13 917
22 167
22 167
47 006
47 006
3 583
3 583
3 583
3 583
3 603
3 603

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie
Zdroj Ekonom.
klasifik.
310
72
311
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
11H 312007
11H 312008
111 312012
111 312012
111 312012
111 312012
111 312012
111 312012
111 312012
111 312012
72c
315
320
111 322001

Pôvodný rozpočet

Rozpočet po 7. zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

Názov

bežný
kapitálový finančné rozpočet
bežný
kapitálový finančné
rozpočet
bežný
kapitálový finančné rozpočet
rozpočet rozpočet
operácie spolu
rozpočet rozpočet
operácie
spolu
rozpočet rozpočet
operácie spolu
Granty a transfery bežné
707 641
0
0
707 641
757 740
0
0
757 740
772 888
0
0
772 888
Dary, granty
0
0
3 450
3 450
13 450
13 450
Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP
216
216
216
216
1 820
1 820
Transfer zo ŠR na stravu detí v HN
3 200
3 200
3 200
3 200
2 276
2 276
Transfer zo ŠR na školské pomôcky
850
850
850
850
548
548
Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy
7 122
7 122
6 356
6 356
7 360
7 360
Transfer zo ŠR na ZŠ odchodné
0
0
3 057
3 057
3 057
3 057
Transfer zo ŠR na ZŠ dopravné
1 129
1 129
1 068
1 068
582
582
Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ
11 532
11 532
11 532
11 532
11 313
11 313
Transfer zo ŠR na učebnice
2 087
2 087
142
142
142
142
Transfer zo ŠR na lyžiarske kurzy
7 350
7 350
6 750
6 750
6 750
6 750
Transfer zo ŠR na školu v prírode
5 300
5 300
4 695
4 695
4 695
4 695
Transfer zo ŠR na asistenta učiteľa
0
0
13 836
13 836
13 836
13 836
Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu
4 500
4 500
4 000
4 000
4 000
4 000
Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu
2 700
2 700
0
0
0
0
Transfer z MK SR na Moderniz. knižnič.služieb
2 200
2 200
2 000
2 000
2 000
2 000
Transfer z MK SR FPU na 10.stret.ban.miest
0
0
2 000
2 000
2 000
2 000
Transfer zo ŠR na vojnové hroby
128
128
137
137
137
137
Transfer na Praxou k zamestnaniu
0
0
0
0
3 214
3 214
Transfer na Rozvoj miestnej a reg.zam.
3 541
3 541
8 655
8 655
3 953
3 953
Rodinné prídavky
0
0
0
0
141
141
Transfer z rozpočtu obcí
0
0
2 520
2 520
2 520
2 520
Transfer z BBSK na Týždeň športu
0
0
1 280
1 280
1 280
1 280
Transfer zo ŠR na matriku
10 334
10 334
10 524
10 524
11 019
11 019
Transfer zo ŠR na miestne komunikácie
325
325
323
323
323
323
Transfer zo ŠR na životné prostredie
704
704
704
704
699
699
Transfer zo ŠR na pobyt občanov
2 484
2 484
2 468
2 468
2 469
2 469
Transfer zo ŠR na register obyvateľov
503
503
2 685
2 685
2 685
2 685
Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp.
627 434
627 434
650 336
650 336
657 836
657 836
Transfer zo ŠR na stavebný úrad
7 002
7 002
6 956
6 956
6 956
6 956
Transfer zo ŠR na voľby
5 000
5 000
5 000
5 000
2 850
2 850
Transfer od Dobrovoľnej PO SR
2 000
2 000
3 000
3 000
2 977
2 977
Granty a transfery kapitálové
0
0
10 000
10 000
0
0
Transfer zo ŠR na ihrisko
0
0
10 000
10 000
0
0
Spolu:
4 011 432
17 500
0 4 028 932 4 299 988
35 750
0 4 335 738 4 463 534
257 598
0 4 721 132

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou
Základná škola
22 512
Základná umelecká škola
28 501
Centrum voľného času
7 400
Materská škola Nábrežná
29 685
Vlastné príjmy školských zariadení:
88 098
Príjmy celkom:

4 099 530

0
17 500

29 848
37 335
10 930
45 468
123 581

0

0 4 117 030 4 423 569

35 750

0

22 512
28 501
7 400
29 685
88 098

31 408
37 948
10 985
46 232
126 573

0

0 4 459 319 4 590 107

257 598

0

29 848
37 335
10 930
45 468
123 581

0

31 408
37 948
10 985
46 232
126 573

0 4 847 705

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Program Zdroj
podprogram

Funkčná
klasifik.

1.
1.1.
1.1.
1.2.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

41

01.1.1.

111 01.1.1.
41 01.1.1.
111 01.1.1.

01.1.1.
01.1.1.
111+41 01.1.1.
111+41 01.1.1.
41 01.1.1.
41 01.1.1.
41 01.1.2.
41 01.7.0.
41 01.1.0.
111 01.6.0.
111

41

2.
2.1.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.
3.5.

4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.1.
5.2.1.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

41
111
41
41
46

01.3.3
01.3.3
08.3.0
08.3.0
08.3.0

46
41
41
41
72c
41

03.1.0.
03.1.0.
04.2.1.
03.2.0.
03.2.0.
02.2.0.

41 04.7.3.
41 04.5.1.

04.5.1
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1
04.5.1
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
46 04.5.1.

41
46
41
46
41
41
41

6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.2.
6.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.

41
46
46

41
41
41
41

05.1.0.
05.1.0.
05.1.0.
05.1.0.
05.1.0.
05.1.0.
05.1.0.
05.1.0.
05.1.0
05.1.0

Názov

Pôvodný rozpočet

bežný
kapitálový finančné rozpočet
rozpočet rozpočet
operácie spolu
Výdavky verejnej správy
540 902
0 177 328
718 230
Správa mesta
458 833
0
458 833
Správa mesta (MK, ŽP, REGOB, REGAD)
4 016
4 016
Stavebný úrad
8 972
8 972
Stavebný úrad
7 002
7 002
Zamestnanosť
5 360
5 360
Menšie obecné služby
700
700
Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti
4 660
4 660
Praxou k zamestnaniu
0
0
Poslanci
9 588
9 588
GP,znalecké posudky, poplatky
2 560
2 560
Finančná a rozpočtová oblasť
2 780
2 780
Transakcie verejného dlhu
28 500
177 328
205 828
Členské príspevky združeniam
8 291
8 291
Voľby (do VÚC)
5 000
5 000
Poskytovanie služieb zákazníkom
16 748
0
0
16 748
Matrika
4 014
0
4 014
Matrika
10 334
10 334
SOZA
1 200
1 200
Údržba mestského rozhlasu - TS
1 200
1 200
Rozšírenie VISO Tajch (Rígel)
0
0
0
Verejný poriadok a bezpečnosť
112 778
6 000
0
118 778
Mestská polícia prevencia
0
6 000
6 000
Mestská polícia represia
104 540
0
104 540
Veterinárna oblasť
810
810
Požiarna ochrana
4 980
0
4 980
Požiarna ochrana - DP SR
2 000
0
2 000
Civilná ochrana
448
448
Propagácia a prezentácia mesta
12 553
0
0
12 553
Propagácia a prezentácia mesta
12 553
0
12 553
Cestná doprava
238 368
6 000
0
244 368
Cestná doprava autobusové spoje
58 500
58 500
Cestná doprava - TS
178 400
6 000
184 400
Údržba MK
75 583
0
75 583
Úprava spevnených plôch Štúrova
6 000
6 000
Úprava spevnených plôch Pod sekvojou
0
0
Vybudovanie odstavnej plochy ul.Nábrežná
0
0
Zimná údržba MK
40 990
0
40 990
Ostatné výdavky na dopravu
61 827
0
61 827
Rekonštrukcia chodníkov
1 468
0
1 468
Cyklochodník Tajch
0
0
Oporný múr Šibeničný vrch
0
0
Rozšírenie cesty III/0659 - parkovacie plochy pre ZŠ
0
0
Chodník ZUŠ
0
0
Križovatka Cintorínska, Školská, Kollároa
0
0
0
Rekonštrukcia schodov Štangelír - štúdia
0
0
0
Zlepšenie odpadového hospodárstva
221 223
53 400
0
274 623
Nakladanie s odpadmi
120 978
53 400
174 378
Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS
115 135
115 135
Nakladanie s KO - TS - kuka voz
0
38 400
38 400
Nakladanie s KO - TS - dodávka vyklápač
15 000
15 000
Úprava biologicky rozložit.odpadov poist.
5 843
0
5 843
Úprava biologicky rozložit.odpadov - TS
0
0
Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na Waste transport
84 750
0
0
84 750
Čistiaca technika
15 495
0
0
15 495
Čistiaca technika poistenie
5 269
5 269
Čistiaca technika - TS
10 226
0
10 226

Rozpočet po 7. zmene
bežný
kapitálový finančné
rozpočet
rozpočet rozpočet
operácie
spolu
575 717
0
177 328
753 045
482 693
0
482 693
6 180
6 180
9 837
9 837
6 956
6 956
11 632
11 632
750
750
4 660
4 660
6 222
6 222
9 588
9 588
4 260
4 260
2 780
2 780
28 500
177 328
205 828
8 291
8 291
5 000
5 000
17 344
3 500
0
20 844
4 420
0
4 420
10 524
10 524
1 200
1 200
1 200
1 200
0
3 500
3 500
119 445
7 990
0
127 435
0
6 000
6 000
109 975
0
109 975
1 010
1 010
4 980
1 990
6 970
3 000
0
3 000
480
480
16 792
0
0
16 792
16 792
0
16 792
417 670
32 435
0
450 105
58 500
58 500
347 562
30 435
377 997
231 177
0
231 177
20 000
20 000
1 100
1 100
9 335
9 335
66 861
0
66 861
49 524
0
49 524
3 008
0
3 008
0
0
0
0
0
0
0
0
8 600
0
8 600
0
2 000
2 000
229 211
58 288
0
287 499
129 490
58 288
187 778
123 647
123 647
0
38 400
38 400
19 888
19 888
5 843
0
5 843
0
0
84 750
0
0
84 750
14 971
0
0
14 971
5 269
5 269
9 702
0
9 702

Skutočnosť k 31.12.2017
bežný
kapitálový finančné rozpočet
rozpočet rozpočet
operácie spolu
489 340
1 144 721
634 062
406 164
0
406 164
6 175
6 175
9 001
9 001
6 956
6 956
9 580
9 580
118
118
4 355
4 355
5 107
5 107
5 823
5 823
2 551
1
2 552
2 778
2 778
28 625
144 721
173 346
8 837
8 837
2 850
2 850
18 011
1 519
0
19 530
4 556
0
4 556
10 920
10 920
1 335
1 335
1 200
1 200
0
1 519
1 519
109 089
7 710
0
116 799
0
5 720
5 720
101 747
0
101 747
658
658
3 228
1 990
5 218
2 977
0
2 977
479
479
15 992
0
0
15 992
15 992
0
15 992
390 136
20 037
0
410 173
39 165
39 165
346 833
19 457
366 290
230 448
0
230 448
18 545
18 545
912
912
0
0
66 861
0
66 861
49 524
0
49 524
3 038
0
3 038
0
0
0
0
0
0
0
0
1 100
0
1 100
0
580
580
223 194
58 288
0
281 482
123 237
58 288
181 525
123 237
123 237
0
38 400
38 400
19 888
19 888
0
0
0
0
0
84 558
0
0
84 558
15 399
0
0
15 399
5 697
5 697
9 702
0
9 702

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
ProgramZdroj Funkčná
podprogram
klasifik.
7.
7.1.
41 06.6.0.
8.
8.1.
41 04.1.1.
8.2.
41 05.2.0.
8.2.1.
41 05.2.0.
8.2.2.
41 05.2.0.
8.3.
05.2.0.
8.4.
05.6.0.
8.4.1.
41 05.6.0.
8.4.2.
43 05.6.0.
8.5.
41 06.2.0.
8.6.
41 06.2.0.
8.7.
41 06.4.0.
8.7.1.
41 06.4.0.
8.7.1.
46 06.4.0.
8.7.2.
41 06.4.0.
8.8.
41 06.6.0.
8.9.
41 08.4.0.
8.10.
41 08.1.0.
8.13
46 06.2.0.
8.14.
41 05.4.0.
8.15
41 05.4.0.
9.
9.1.
41 08.1.0
9.2.
41 08.1.0
9.2.
11H 08.1.0
9.2.
72c 08.1.0
9.3.
41 08.1.0.
9.3.1.
41 08.1.0.
9.3.2.
41 08.1.0.
9.3.3. 41+11108.1.0.
9.4.
41 08.1.0.
9.5.
43 08.1.0.
10.
10.1.
41 08.2.0
10.1.
111 08.2.0
10.2.
08.2.0
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.6.1.
10.6.2.
10.7.
10.8.
10.8.1.
10.8.2.
10.8.2.
10.8.2.
10.9.

41
111+41
111+41
111+41

41 08.2.0
41 08.2.0
41+72 08.2.0
41

46
41
41
41
111
72
41

08.2.0.
08.2.0.
08.2.0.
08.2.0
08.2.0.
08.2.0.
08.2.0.
08.2.0.
08.2.0.
08.2.0.

Názov
Správa prenajímaného majetku
Výdavky na nebytové priestory
Prostredie pre život
Spoločná správa - TS
Nakladanie s odpadovými vodami
Nakladanie s odpadovými vodami ČOV
Kanalizácia Hrádza BD A3
Kanalizácia
Vodná nádrž Tajch
Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch
Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch
Verejná zeleň - TS
Rozvoj obcí udržanie projektov
Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie - poistenie
Verejné osvetlenie - Nemocničná a Štúrova
Verejné osvetlenie - TS
Občianska vybavenosť - TS-WC
Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS
Rekreačné a športové služby -TS
Vyhliadková veža Háj
Ochrana prírody a krajiny
Náučný chodník Zbojnícke studničky
Šport
Rekreačné a športové služby-chata
Šport
Šport
Šport
Správa štadióna
Odber vody na polievanie trávnatej plochy
Príspevok na správu štadióna - TS
Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko
Ihriská a športoviská - TS
Kúpalisko
Kultúra
Kultúrne služby-pamätníky
Kultúrne služby-pamätníky
Mestská knižnica
Knižnica
Doplnenie knižničného fondu
Ochrana knižničného fondu
Modernizácia knižničných služieb
Kultúrne služby
ZPOZ
Novobanský jarmok
Pamiatková starostlivosť
Obnova Súsošia sv. trojice
Obnova vstupu do škôlne Kreuz
Kultúrne centrum
Oslavy
Oslavy mesta
10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska
10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska
10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska
Zateplenie budovy kina - kultúrny dom

Pôvodný rozpočet
bežný
kapitálový finančné rozpočet
rozpočet rozpočet
operácie spolu
92 722
0
92 722
92 722
0
92 722
294 995
67 500
0
362 495
132 707
0
132 707
7 401
0
0
7 401
6 863
6 863
538
538
0
0
2 212
7 500
9 712
2 212
2 212
0
7 500
7 500
56 628
56 628
500
500
53 149
0
0
53 149
2 639
0
2 639
0
0
50 510
0
50 510
23 704
0
0
23 704
8 320
0
8 320
7 524
0
7 524
60 000
60 000
2 000
2 000
850
0
850
75 162
10 000
0
85 162
705
705
50 154
50 154
0
0
0
0
23 403
0
0
23 403
1 150
1 150
22 253
22 253
0
0
0
900
900
0
10 000
10 000
201 368
8 500
0
209 868
40
40
128
128
46 984
0
46 984
36 484
36 484
5 000
5 000
3 000
3 000
2 500
2 500
107 301
0
107 301
5 970
5 970
11 887
11 887
0
0
0
0
0
0
3 500
3 500
29 058
29 058
14 050
14 050
15 008
15 008
0
0
0
0
0
5 000
5 000

Rozpočet po 7. zmene
bežný
kapitálový finančné
rozpočet
rozpočet rozpočet
operácie
spolu
102 422
336
102 758
102 422
336
102 758
326 851
115 965
0
442 816
147 209
31 865
179 074
7 401
0
0
7 401
6 863
6 863
538
538
0
0
2 212
5 500
7 712
2 212
2 212
0
5 500
5 500
50 277
50 277
500
500
64 108
6 000
0
64 108
2 639
0
2 639
6 000
6 000
61 469
0
61 469
20 718
0
0
20 718
24 069
6 000
30 069
7 273
2 500
9 773
64 100
64 100
2 000
2 000
1 084
0
1 084
79 768
29 650
0
109 418
705
705
50 154
50 154
1 280
1 280
350
350
21 379
11 400
0
32 779
1 150
1 150
20 229
20 229
0
11 400
11 400
5 900
5 900
0
18 250
18 250
264 409
8 500
0
272 909
40
40
137
137
45 477
0
45 477
38 677
38 677
4 500
4 500
0
0
2 300
2 300
141 364
0
141 364
5 970
5 970
32 488
32 488
4 546
4 546
1 911
1 911
2 635
2 635
0
3 500
3 500
34 387
34 387
6 550
6 550
25 737
25 737
2 000
2 000
100
100
0
5 000
5 000

Skutočnosť k 31.12.2017
bežný
kapitálový finančné rozpočet
rozpočet rozpočet
operácie spolu
89 771
336
90 107
89 771
336
90 107
318 375
110 722
0
429 097
144 810
31 864
176 674
7 611
0
0
7 611
7 073
7 073
538
538
0
0
1 136
4 560
5 696
1 136
1 136
0
4 560
4 560
49 990
49 990
252
252
61 715
4 224
0
61 715
246
0
246
4 224
4 224
61 469
0
61 469
20 718
0
0
20 718
23 786
6 000
29 786
7 273
0
7 273
64 074
64 074
0
0
1 084
0
1 084
74 584
18 266
0
92 850
335
335
49 555
49 555
1 280
1 280
350
350
21 042
16
0
21 058
813
813
20 229
20 229
0
16
16
2 022
2 022
0
18 250
18 250
234 351
7 956
0
242 307
2
2
137
137
43 642
0
43 642
36 842
36 842
4 500
4 500
0
0
2 300
2 300
124 866
0
124 866
2 042
2 042
32 547
32 547
4 390
4 390
1 911
1 911
2 479
2 479
0
3 456
3 456
26 725
26 725
0
0
24 625
24 625
2 000
2 000
100
100
0
4 500
4 500

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
ProgramZdroj Funkčná
Názov
podprogram
klasifik.
11.
Vzdelávanie
11.1.
Školstvo
11.1.1.
Základná škola Jána Zemana
09.1.2.1.aZákladná
09.2.1.1. škola Jána Zemana
09.5.0. Centrum voľného času
09.5.0. Školský klub detí
09.6.0.2. Školská jedáleň
11.1.1.
46 09.6.0.2. ŠJ ZŠ Modernizácia vzduchotechniky
11.1.1.
41 09.1.2.1.aŽŠ
09.2.1.1.
J. Zemana vratky za EE
11.1.2.
46 09.5.0.1. Základná umelecká škola
11.1.3.
09.5.0.2 Centrum voľného času
11.1.3.
46 09.5.0.2 Centrum voľného času - oplotenie
11.1.4.
09.1.1.1. a 09.6.0.1. MŠ Nábrežná
11.1.4.
46 09.1.1.1. MŠ Nábrežná PD na rekonštrukciu exteriéru
11.1.4.
46 09.1.1.1. MŠ Nábrežná PD detské ihrisko Štúrova
11.1.5.
09.5.0. Cirkevné školské zariadenia
11.1.6.
09.5.0. CVČ mimo územia mesta
12.
Sociálna pomoc a sociálne služby
12.1.
41 10.1.2
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
12.2.
41 10.2.0
Staroba
12.2.1.
41 10.2.0
Denné centrum seniorov LIPA
12.2.2.
41 10.2.0. Opatrovateľská služba
12.3.
41 10.4.0. Rodina a deti
12.3.
111 10.4.0. Rodina a deti - rodinné prídavky
12.4.
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
12.4.1.
111 10.7.0
Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdzi
12.4.2.
41 10.7.0. Jednorazové dávky soc.pomoci
Programy spolu

Pôvodný rozpočet

Rozpočet po 7. zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

bežný
kapitálový finančné rozpočet
bežný
kapitálový finančné
rozpočet
bežný
kapitálový finančné
rozpočet rozpočet
operácie spolu
rozpočet rozpočet
operácie
spolu
rozpočet rozpočet
operácie
1 901 146
45 810
0 1 946 956 2 038 506
52 960
0 2 091 466 2 012 587
43 087
0
1 901 146
45 810
0 1 946 956 2 038 506
52 960
0 2 086 916 2 012 587
43 087
0
824 780
37 000
0
861 780
931 862
37 000
0
968 862
914 896
33 777
0
658 727
0
658 727
762 001
0
762 001
762 352
0
23 333
0
23 333
24 337
0
24 337
16 682
0
62 587
0
62 587
63 643
0
63 643
57 577
0
80 133
0
80 133
81 881
0
81 881
78 285
0
37 000
37 000
37 000
37 000
33 777
0
0
487
487
487
370 285
5 810
376 095
379 119
5 810
384 929
371 371
5 810
85 610
0
0
85 610
90 784
0
0
90 784
90 502
0
0
0
0
4 500
4 500
0
587 089
0
587 089
602 872
0
602 872
602 149
0
3 000
3 000
5 600
5 600
3 450
0
0
50
50
50
33 082
33 082
33 082
33 082
33 082
300
300
300
300
100
96 076
0
0
96 076
98 925
0
0
98 925
92 227
0
0
400
400
400
400
0
90 526
0
0
90 526
93 075
0
0
93 075
88 491
0
0
8 122
8 122
8 172
8 172
6 326
82 404
82 404
84 903
84 903
82 165
300
300
300
300
150
0
0
0
0
141
4 850
0
0
4 850
5 150
0
0
5 150
3 445
0
0
4 050
4 050
4 050
4 050
2 824
800
800
1 100
1 100
621
3 804 041
197 210 177 328 4 178 579 4 287 060
309 624
177 328 4 774 012 4 067 657
267 922 144 721

rozpočet
spolu
2 055 674
2 055 624
948 673
762 352
16 682
57 577
78 285
33 777
487
377 181
90 502
0
602 149
3 450
50
33 082
100
92 227
0
88 491
6 326
82 165
150
141
3 445
2 824
621
4 480 300

Finančné operácie
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie
Zdroj Ekonom.

Názov

klasifik.
131G
453 Prostriedky z predchádzajúceho roka ZŠ
46 454001 Prevod prostriedkov z rezerv. fondu
46 454002 Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania
Spolu:

Rozdiel bežného rozpočtu
Rozdiel kapitálového rozpočtu
Výsledok rozpočtového hospodárenia
Výsledok finančných operácií
Rozpočet celkom

Pôvodný rozpočet
bežný
kapitálový
rozpočet rozpočet

Rozpočet po 7. zmene

finančné rozpočet
operácie spolu
0
0
179 710
179 710
0
179 710
179 710

Pôvodný rozpočet
295 489
-179 710

bežný
kapitálový
rozpočet rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2017

finančné
rozpočet
operácie
spolu
60 897
60 897
253 796
253 796
0
314 693
314 693

Rozpočet po 7. zmene
136 509
-273 874
115 779
2 382

finančné rozpočet
operácie spolu
60 796
60 796
228 755
228 755
0
289 551
289 551

Skutočnosť k 31.12.2017
522 450
-10 324
-137 365

137 365
118 161

bežný
kapitálový
rozpočet rozpočet

512 126
144 830

0

656 956

2. Rozpočet mesta
Rozpočet Mesta Nová Baňa na rok 2017 bol schválený uznesením č. 111/2016 zo dňa 14.12.2016
s výsledkom rozpočtového hospodárenia - prebytkom vo výške 115 779 eur a s celkovým prebytkom
118 161 eur. V roku 2017 bolo 7 zmien rozpočtu, z toho tri na MsZ v júli, septembri a v decembri a
štyri v rámci kompetencií primátora mesta. Plnenie rozpočtu vrátane hodnotenia plnenia programov
bolo hodnotené v MsZ k 30.6.2017.
Plnenie rozpočtu sa uvádza vzhľadom k poslednej 7. zmene rozpočtu.
Pôvodný rozpočet
PRÍJMY VRÁTANE
FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
VÝDAVKY VRÁTANE
FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
V tom:
BEŽNÝ ROZPOČET
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok/schodok bežného
rozpočtu
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok/schodok
kapitálového rozpočtu
VÝSLEDOK
ROZPOČTOVÉHO
HOSPODÁRENIA
FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné
operácie
Prebytok/schodok
finančných operácií
Celkový rozpočet

-

7. zmena rozpočtu

4 296 740

4 774 012

Skutočnosť
k 31.12. 2017
5 137 256

4 178 579

4 774 012

4 480 300

93,85

4 099 530
3 804 041
295 489

4 423 569
4 287 060
136 509

4 590 107
4 067 657
522 450

103,76
94,88

17 500
197 210
179 710

257 598
267 922
- 10 324

720,55
86,53

-

35 750
309 624
273 874

115 779

-

137 365

512 126

179 710
177 328

314 693
177 328

289 551
144 721

2 382

137 365

144 830

118 161

0

656 956

Skutočnosť k 31.12.2017
bežný
kapitálový
Daňové príjmy
3 156 339
Nedaňové príjmy
534 307
Granty a transfery bežné
772 888
Kapitálové príjmy
257 598
Granty a transfery kapitálové
0
Spolu:
4 463 534
257 598
Príjmy školských zariadení
126 573
Spolu príjmy
4 590 107
257 598

3

FO

Spolu
3 156 339
534 307
772 888
257 598
0
4 721 132
126 573
4 847 705

%
plnenia
107,61

92,01
81,61

Finančné operácie
Príjmy celkom:

Výdavky
Program 1
Program 2
Program 3
Program 4
Program 5
Program 6
Program 7
Program 8
Program 9
Program 10
Program 11
Program 12

Rozdiel bežného rozpočtu
Rozdiel kapitálového rozpoč.
Výsledok rozpočt.hospod.
Rozdiel finančných
operácií
Rozpočet spolu

4 590 107

bežný
489 340
18 011
109 089
15 992
390 136
223 194
89 771
318 375
74 584
234 351
2 012 587
92 227
4 067 657

257 598

kapitálový
1
1 519
7 710

289 551
289 551

289 551
5 137 256

FO
144 721

Spolu
634 062
19 530
116 799
15 992
410 173
281 482
90 107
429 097
92 850
242 307
2 055 674
92 227
4 480 300

20 037
58 288
336
110 722
18 266
7 956
43 087
267 922

144 721

522 450
-10 324
512 126
144 830
656 956

3. Rozbor plnenia príjmov
Bežné príjmy....................................................................................................
•

4 590 107 eur

Daňové príjmy ....................................................................................... 3 156 339 eur

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve je poukazovaný do rozpočtu mesta v zmysle
zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
Pri tvorbe rozpočtu MF SR ešte nezverejnilo východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose
DPFO pre rok 2017. Do rozpočtu bola navrhnutá výška o 5,8 % vyššia ako rozpočet v roku 2016, t.j.
2 345 578 eur. Následne zo zverejnených údajov vyplynula pre mesto Nová Baňa čiastka 2 519 572
eur, čo je o 173 994 eur viac, ako bolo v rozpočte mesta. Táto čiastka bola zapojená do rozpočtu v 2.,
4. a 5. zmene ako rozdiel potrebný na pokrytie bežných výdavkov, t.j. rozpočet bol upravený na
2 519 572 eur. Skutočnosť je 2 568 760 eur, čo je plnenie na 101,95 % a je to o 49 188 eur viac, ako
bolo v rozpočte.
Daň z nehnuteľností, t.j. z pozemkov, stavieb a bytov - predpokladaný výnos dane z nehnuteľností
do rozpočtu mesta na rok 2017 je vo výške 281 200 eur, plnenie je 329 880 eur. Plnenie
v jednotlivých položkách je vyššie ako plánovaný rozpočet. Kontrolnou činnosťou správcu dane došlo
k zvýšeniu celkového predpisu vyrubenej dane. Na základe zasielaných upomienok a vykonaných
exekučných konaní boli uhradené nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v približnej výške
9700 eur.
Daň za psa - rozpočet bol stanovený podľa predpokladanej výšky úhrady dane za psa. V roku 2017
bolo evidovaných 721 daňovníkov k dani za psa. Výška platieb je rôzna, v zmysle VZN č. 7/2012 a
závisí od toho, kde sa pes chová. Za psa v rodinnom dome 6,65 eur, za psa v rodinnom dome

4

v okrajových častiach mesta (vymedzené ulice) 3,30 eur a za psa v byte a podnikateľskej prevádzke
33,20 eur. Skutočnosť je vo výške 5 803 eur.
Daň za nevýherné hracie prístroje - návrh rozpočtu vychádzal z počtu 2 ks prevádzkovaných
prístrojov v roku 2016. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je určená vo výške 16,60 eur.
Predpokladaný výnos do rozpočtu vo výške 33 eur bol aj dosiahnutý.
Daň za predajné automaty - návrh rozpočtu vychádzal z počtu 4 ks prevádzkovaných predajných
automatov v roku 2016. Jeden prevádzkovateľ v priebehu roka ohlásil zánik daňovej povinnosti.
Plnenie je vo výške 108 eur. Rozdiel oproti plánovanému príjmu predstavuje pomernú časť dane za
odhlásený predajný automat.
Daň za ubytovanie – predpokladaný príjem z výberu tejto dane je 2 500 eur. Plnenie rozpočtu je vo
výške 3 252 eur. Daň za ubytovanie odvádzajú mestu poskytovatelia odplatného ubytovania za počet
prenocovaní ubytovaných hostí. Sadzba dane za ubytovanie v roku 2017 bola podľa platného VZN
0,35 eura na osobu a prenocovanie. Platitelia odviedli daň za viac prenocovaných osôb ako sa
predpokladalo.
Daň za užívanie verejného priestranstva - príjmy za užívanie verejného priestranstva sú
rozpočtované vo výške 6 300 eur, v skutočnosti sú vo výške 7 503 eur, z toho príjmy 5 904 eur sú za
predajné miesta a kolotoče počas organizovania Novobanského jarmoku a príjmy vo výške 1 599 eur
za užívanie verejného priestranstva viacerými daňovníkmi – umiestnenie plachtových garáží, stavebnej
búdy, lešenia. Navýšenie príjmov oproti plánovanému rozpočtu ovplyvnilo zabratie verejného
priestranstva počas obnovy bytových domov na ul. Štúrovej a Nábrežnej a obsadenie všetkých
voľných miest na umiestnenie plachtových garáží na ul. Štúrovej.
Poplatok za komunálne odpady – miestny poplatok bol určený vo výške 0,0683 eur na osobu na
deň, čo predstavovalo ročný poplatok vo výške 24,92 eur na jednu osobu. Celková výška poplatku
s prihliadnutím na odpustenie poplatku pre osoby z dôvodu pobytu v zahraničí, návštevy školy mimo
mesta, zníženie poplatku pre osoby staršie ako 62 rokov, resp. zaplatenie v inej obci, bola prepočítaná
vo výške 206 980 eur, ktorú sa nepodarilo naplniť o sumu 2 734 eur. Uhradený celoročný poplatok vo
výške 204 246 eur je zložený zo zaplatenia poplatku za rok 2017 vo výške 195 799 eur a za roky 2002
– 2016 vo výške 8 447 eur. Nedoplatky z minulých rokov správca poplatku uplatňuje v exekučnom
konaní, resp. poskytuje splácania nedoplatkov v menších splátkach.
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia - túto daň vyrubuje mesto, ktorého územie sa
nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. V zmysle zákona bola daň vyrubená a bola
daňovníkom uhradená v plnej výške, čím došlo k naplneniu predpokladaného výnosu dane v rozpočte
mesta vo výške 36 754 eur.
•

Nedaňové príjmy ........................................................................................ 534 307 eur

Z prenajatých pozemkov – sú to príjmy z prenajatých mestských pozemkov – lesy, umiestnenie
stánkov, reklamné panely, lom, terasy, vykrývače, záhradky. Nájomníci uhrádzajú nájomné priebežne
v zmysle nájomných zmlúv. Rozpočet je 139 000 eur, skutočnosť 139 921 eur. Pozitívne plnenie
rozpočtu ovplyvnilo zvýšenie nájomného pod vysielač spoločnosti Slovak Telekom, a.s. v lokalite
Viničný vrch, prenajatie pasienok spoločnosti Farma Boroš s.r.o., pozemkov pod garážami Pod
sekvojou, prenajatie pozemku v lokalite Tajch v okolí rekreačnej chaty
Z prenajatých budov, priestorov – príjmy na nájomnom za nájom nebytových priestorov
predstavujú čiastku 93 886 eur. Rozpočet bol 93 000 eur. Nájomníci priebežne nájomné uhrádzajú.
Časť príjmov je nájomné z roku 2016, ktoré bolo uhradené v roku 2017 vo výške 3 095 eur.
V priebehu roka sa obsadili voľné nebytové priestory na ulici Školskej na prízemí, čo malo pozitívny
vplyv na plnenie rozpočtu. Na nedoplatky na nájomnom, nedodržanie termínov splatností sú
nájomníci upozorňovaní upomienkami.
Z prenajatých budov – kultúrne domy - sú tu zahrnuté príjmy z prenájmu kultúrnych domov
Štále, Bukovina a kina Vatra spoločenstvám, organizáciám, podnikateľským subjektom, umeleckým
agentúram, občianskym združeniam prevažne na organizáciu umeleckého vystúpenia a príležitostných
zábav, stretnutí. Rozpočet príjmov z prenajatých budov za OKI je 500 eur, skutočnosť je 816 eur (KD
Štále 7x, priestory kina VATRA 4x).
Okrem platených nájmov, boli priestory kina VATRA bezplatne poskytnuté hlavne pre nácviky
divadelného súboru DOM CHVÁLY, taktiež Jednote dôchodcov Slovenska a Slovenskému zväzu
zdravotne postihnutých – ZO Nová Baňa na zasadnutie výročnej členskej schôdze, Daňovému úradu
na preberanie daňových priznaní, ZŠ sv. Alžbety na nácviky divadiel a následné divadelné
predstavenie, TŠK TIFFANY – 14. ročník DEFILÉ, ZUŠ – Prehliadka ľudového spevu a hudby,
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Záverečný verejný koncert, Vianočný koncert, Gymnázium Františka Švantnera – záver školského roka
a slávnostná Akadémia k 60. výročiu vzniku školy, ZŠ Jána Zemana - vianočná akadémia.
Priestory KD Štále boli bezplatne poskytnuté OZ Háj – na nácviky FS Háj a MO Slovenského zväzu
včelárov. Priestory KD Bukovina boli bezplatne poskytnuté DS Bukovinka na nácviky divadla.
Z prenajatých priestorov 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska – počas osláv boli
prenajaté priestory na námestí a mesto získalo 22 500 eur.
Z prenajatých priestorov počas jarmoku – za prenajaté priestory počas Novobanského jarmoku
mesto získalo 5 500 eur, ktoré boli použité na zabezpečenie jarmoku.
Správny poplatok za výherné prístroje – plánovaný rozpočet nebol naplnený. Pri tvorbe rozpočtu
sa vychádzalo z počtu prístrojov prevádzkovaných v meste v roku 2016 (9ks), čo bol predpokladaný
príjem vo výške 13 500 eur. V priebehu roku 2017 si podali žiadosti o udelenie individuálnej licencie
dvaja prevádzkovatelia a licencia bola udelená na 4 kusy výherných prístrojov. Výška správneho
poplatku je 1 500 eur za 1 prístroj, čo je 6 000 eur. V položke správnych poplatkov za výherné
prístroje sú zahrnuté aj správne poplatky za vydanie stanoviska k umiestneniu hazardných hier a
správne poplatky za zmenu udelenej licencie, čo bolo 900 eur, spolu boli príjmy 6 900 eur.
Správne poplatky ostatné – rozpočtované príjmy sú vo výške 14 810 eur, skutočnosť je 19 366
eur.
Celkový príjem na úseku výstavby, ŽP a SMM bol vo výške 11 125 eur, z toho za stavebný úrad,
dopravné stavby, drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce, povolenia vjazdov – 10 165 eur,
za vydanie povolení na vodné stavby – 270 eur, stavby za zvláštne užívanie miestnych komunikácií
tzv. rozkopávky 400 eur, za povolenie výrubu stromov 260 eur, povolenie reklamných zariadení – 30
eur.
Celkový príjem na úseku správnom je 8 241 eur. Z toho za matričné úkony 1 752 eur, overovanie listín
a podpisov 5 150 eur (za overenie rôznych druhov listín, dokumentov z dôvodu výhodnejšieho
poplatku naše služby využívajú občania častejšie ako u notárov, kde je poplatok za overenie vyšší), za
potvrdenia o trvalom pobyte 305 eur, za rybárske lístky 977 eur (vydaných bolo 64 kusov rybárskych
lístkov ročných, 31 trojročných, 1 týždenný a 25 bezplatných (deti do 15. rokov a rybárska stráž),
ostatné správne poplatky 58 eur. Príjmy za správne poplatky IOM sme nedosiahli v plánovanej výške
200 eur z dôvodu, že celý systém nebol spustený včas. Toto omeškanie je spôsobené zo strany štátu.
Pokuty MsP – mestská polícia zabezpečuje výber pokút. Rozpočet je vo výške 3 000 eur, skutočnosť
2 775 eur. Príjem sa nepodarilo naplniť pre dlhodobú absenciu jedného príslušníka.
Pokuty ostatné – nerozpočtujú sa, nedá sa predpokladať, v akom rozsahu bude porušený stavebný,
prípadne iné zákony. Príjem predstavuje výšku 4 508 eur za priestupky voči stavebnému zákonu.
Zo vstupného OKI – príjmy tvorí vstupné z kultúrnych podujatí, ktoré boli organizované v roku
2017. Rozpočet vo výške 4 900 eur, na základe už uskutočnených podujatí bol v 7. úprave rozpočtu
zvýšený na 7 300 eur. Skutočnosť k 31. 12. 2017 je 9 536 eur. Príjem zabezpečil veľký záujem
o podujatia Novobanskí heligonkári a Melekova divadelná Nová Baňa, dve reprízy divadelného
predstavenia „Mozoľovci“ – DS Dom Chvály, divadelné predstavenie ÍRSKA KLIATBA a koncert Szidi
Tobias Z Band.
Za registráciu čitateľov – príjmy sú rozpočtované vo výške 2 000 eur, skutočnosť je 1 974 eur.
Z toho registrácia dospelých čitateľov 1 299 eur, detských čitateľov 391 eur, za upomienky 187 eur,
za medzi výpožičnú službu 4 eurá, za tlač 67 eur, kopírovanie 7 eur a stratu knihy 16 eur a za predaj
vyradených kníh 3 eurá.
V rámci „Týždňa slovenských knižníc“ od 13.03.-19.03.2017 bolo poskytnuté čitateľom do 15 rokov
bezplatné registrovanie a odpustenie pokút za nedodržanie výpožičnej doby 1 mesiac. Za bezplatnú
registráciu v tomto týždni bolo zaregistrovaných 48 čitateľov do 15 rokov, čo by predstavovalo príjem
72 eur a 26 odpustených upomienok, vo výške 0,40 eur a 0,80 eur, čo by predstavovalo príjem 13
eur.
Za predaj vstupeniek na NBJ – rozpočet príjmov bol vo výške 1 100 eur ako v roku 2016.
Skutočnosť k 31.12. je vo výške 2 944 eur a to 1 500 eur zo vstupeniek a 1 444 za predaj býka.
Propagácia – príjmy pôvodne neboli plánované, vzniknuté príjmy vo výške 519 eur boli za predaj
propagačného materiálu – napr. igelitové tašky, keramika, spomienkové predmety s motívom Novej
Bane. Materiál bol použitý ako tovar na predaj cez registračnú pokladňu v Informačnom centre mesta
Nová Baňa, nakoľko bol o uvedený materiál záujem.
Preddavky za teplo – nájomníci v priestoroch bývalého SSŠ ul. Školská 25, Nábrežná 21, Cintorínska
3 a Bernolákova 3 platia v zmysle nájomných zmlúv zálohové platby štvrťročne za plyn, teplo
a elektrickú energiu. Rozpočet je 9 200 eur, skutočnosť 9 252 eur.
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Refundácie služieb – príjmy sú spolu 15 553 eur. Predstavujú úhrady faktúr za energie
spotrebované nájomníkmi v roku 2016 – 2017 a dodávateľmi mestu vyfakturované – voda - 4 500
eur, elektrická energia – 8 695 eur, doplatok za plyn a teplo – 1 816 eur, poistenie – 367 eur,
uhradenie dlhu z predchádzajúceho roka – 118 eur. Príjem vo výške 57 eur predstavuje vrátený
preplatok od firmy STING ITEC, s.r.o. za vykurovanie priestorov Nábrežná 21 v Novej Bani za rok
2016.
Refundácie GP a ZP – rozpočet je vo výške 600 eur, skutočnosť 2 525 eur a to za:
- znalecký posudok – predaj časti pozemku Tajch, 61 eur,
- znalecký posudok – predaj časti pozemku ul. Starohutská, 130 eur,
- znalecký posudok – predaj časti pozemku Tajch, 120 eur,
,
- znalecký posudok 250 eur a geometrický plán 170 eur – predaj Administratívno – prevádzkovej
budovy súp. č. 146 a pozemku ul. Cintorínska,
- znalecký posudok – predaj stavebného pozemku (zmluva o budúcej kúpnej zmluve) ul. Hájles, 64
eur,
- znalecký posudok 120 eur a geometrický plán 229 eur – predaj stavebného pozemku (zmluva
o budúcej kúpnej zmluve) Bôrina,
- znalecký posudok – predaj pozemku, ul. Kňazové lúky, 120 eur,
- znalecký posudok – predaj pozemku, Hájska, 120 eur,
- znalecký posudok – predaj pozemku, Tajch, 120 eur,
- znalecký posudok – predaj pozemku, ul. Školská, 120 eur,
- znalecký posudok – zámer mesta/predaj pozemku, ul. Záhrbská, 120 eur,
- geometrický plán – zámer mesta/predaj pozemku, ul. Záhrbská, 175 eur,
- poplatok na nákup kolkov k NNV – KZ – predaj budovy a pozemkov, ul. A. Kmeťa, 66 eur,
- znalecký posudok – predaj pozemku, Brehy, 120 eur,
- ZP k zriadenému vecnému bremenu v prospech spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na určenie
jednorazovej primeranej náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti vo výške 120 eur.
Preplatky za EE a teplo – spolu sú vo výške 7 014 eur, z toho preplatky za EE za rok 2016 sú vo
výške 2 318 eur, za plyn sú vo výške 1 910, za teplo od MsBP vo výške 2 690 eur a dobropis za EE za
jarmok 96 eur.
Odpadové vody Tajch – sú to príjmy za vypúšťanie odpadových vôd v lokalite Tajch do mestskej
čističky. Rozpočet je 2 965 eur, skutočnosť 2 655 eur. Dlhodobo nepriaznivo ovplyvňuje plnenie
rozpočtu spoločnosť CAPRIN, s.r.o., Poliačikova cesta 6467, Nová Baňa, ktorej Mesto zabezpečuje
odvádzanie odpadových vôd, ale spoločnosť za poskytnutú službu neuhrádza vystavené faktúry.
Nedoplatok spoločnosti je riešený súdnou cestou.
Chata Tajch - príjmy pre rok 2017 neboli rozpočtované, nakoľko objekt je zaradený v zozname
budov na predaj a jeho technický stav už neumožňuje zamestnancom sa bezpečne rekreovať. Plnenie
vo výške 51 eur je len za refundáciu spotrebovaných energií. Chata v minulosti slúžila na týždennú
rodinnú rekreáciu i víkendové pobyty zamestnancom MsÚ, MŠ a ich rodinným príslušníkom. Bola
využívaná a obľúbená ako miesto ich oddychu.
Denné centrum seniorov LIPA - ročný členský príspevok je vo výške 1,5 eura na osobu a povinný
je ho uhradiť každý člen DSC Lipa. Príspevok zaplatilo 114 členov v celkovej výške 171 eur. Tu sme
zaznamenali mierny pokles záujmu o členstvo oproti roku 2016.
Opatrovateľská služba - príjem je od občanov za výkon opatrovateľskej služby vyberaný v zmysle
platného VZN. Rozpočet je 6 200, za prvý polrok je plnenie vo výške 8 440 eur. Nárast je spôsobený
dlhodobo zvýšeným záujmom občanov o poskytovanie opatrovateľskej služby.
Ošetrovanie materiálu CO – príjem vo výške 480 eur je na základe platnej dohody z Okresného
úradu Žarnovica za prácu skladníka CO.
Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – je každý rok rovnaký - MsBP pravidelne mesačne
odvádza mestu časť nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi. Za rok 2017
odviedli spolu 93 829 eur.
Príjmy za prieskumné územie – Ministerstvo životného prostredia SR vydalo rozhodnutie o určení
prieskumného územia Nová Baňa na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu vyhradených
nerastov, na základe ktorého mesto dostalo 59,18 %, t.j. 1 154 eur za zabratú časť územia.
Drobný stavebný odpad - podľa nového zákona č. 79/2015 Z. z. drobný stavebný odpad od
občanov preberajú TS a po naplnení veľkokapacitného kontajnera odvážajú do prekládkovej stanice
Waste transport, Nová Baňa. Odovzdaných bolo 33 ton DSO. Občania za DSO platia osobitne na MsÚ
Nová Baňa. Uhradené bolo 1 373 eur.
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Iné príjmy – spolu sú vo výške 1 661 eur a to: poplatok za vydanie náhradnej známky pre psa pri
jej strate, prípadne pri neodovzdaní známky pri odhlásení psa sa vyberal v zmysle VZN č. 1/2014
o verejnom poriadku vo výške 2 eur. Príjem bol vo výške 66 eur, čo predstavuje náhradu za stratu 33
známok za psa.
V roku 2017 sa konali tri sobáše mimo obradnej miestnosti (na Drozdove) a 4 sobáše pre obyvateľov
s trvalým pobytom mimo Novej Bane, za čo sa platí poplatok. Príjem do rozpočtu mesta bol vo výške
516 eur.
Príjem 136 eur je za vydanie smaltovaných červených tabuliek s určením orientačného čísla na
budovu.
Príjmy vo výške 900 eur sú refundácie za elektrickú energiu (plynová kotolňa v budove MsÚ) a 42 eur
za vodu (byt Bukovina) od MsBP, s.r.o. .
Príspevok z Recyklačného fondu - recyklačný fond na základe žiadosti mesta za triedený zber
odpadov poskytol príspevok v sume 577 eur. Je to za vyseparované odpady v období II. polrok 2016.
Príjmy za prebytočný majetok – za predaj vyradeného neupotrebiteľného majetku bolo uhradené
50 eur.
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia – rozpočet v roku 2017 je vo výške 2 000 eur, čo je o 500
eur vyšší ako v roku 2016 z dôvodu vyššej skutočnosti. Poplatok uhrádzajú v zmysle vyhlášky malí
znečisťovatelia ovzdušia, ktorým na základe priznania bol mestom vyrubený poplatok. Uhradený bol
vo výške 2 266 eur.
Úroky – úroky z účtov sú vo výške 4 eurá.
Príjmy z náhrad poistného plnenia – spolu sú vo výške 14 736 eur. V 1. polroku sa mestu stala
škoda na majetku. Zhorela budova chaty na Vojšíne. Nakoľko mesto má poistený nehnuteľný majetok,
uplatnilo si škodovú udalosť a obdržalo od poisťovne náhradu vo výške 13 295 eur. Keďže chata bola
poistená na sumu 77 640 eur, mesto podalo odvolanie voči výške poistného plnenia. Na základe toho,
že Komunálna poisťovňa trvala na výške poistného plnenia 13 295 eur, mesto dalo vypracovať
súdnym znalcom znalecký posudok na stanovenie východiskovej a technickej hodnoty chaty pred
požiarom a po požiari, o ktorý sa bude opierať pri požadovaní výšky poistného plnenia. Právny
zástupca mesta pripravuje podklady k opätovnému osloveniu poisťovne o prehodnotenie výšky
poistného plnenia a v prípade negatívnej odpovede, mesto podá žalobu voči Komunálnej poisťovni.
V decembri 2016 a februári 2017 boli zaznamenané dve dopravné nehody na uliciach Osvety
a Bernolákova. Pri jednej bol zničený strom a betónový kvetináč. Pri druhej nehode bol poškodený stĺp
verejného osvetlenia a odpadkový kôš. Obidve poistné udalosti boli uplatnené v príslušných
poisťovniach účastníkov nehôd. Poistné plnenie zo strany poisťovní bolo uskutočnené vo výške 1 441
eur.
Výťažky z lotérií – predpokladaný príjem z výťažkov z hazardných hier je 13 600 eur. Plnenie je vo
výške 25 789 eur. V priebehu roka nadobudla platnosť novela zákona o hazardných hrách, ktorou sa
zmenil spôsob výpočtu odvodov výťažkov a zmenili sa podmienky prevádzkovania hazardných hier.
Pre prevádzkovateľov hazardných hier sa stalo výhodnejším prevádzkovanie videohier oproti
prevádzkovaniu výherných prístrojov. V 1. polroku 2017 bolo podľa predložených zúčtovaní v meste
prevádzkovaných 28 ks terminálov videohier a v druhom polroku bolo prevádzkovaných 39 ks
terminálov a dvaja prevádzkovatelia stávkových hier. Zákonom stanovená výška odvodu pre mestá je
vo výške 2,20 eur za každý deň prevádzkovania terminálu videohry. Pri stávkových hrách je výška
odvodu stanovená na 0,5% z hernej istiny.
Príjmy z odvodu TS zo zúčtovania za rok 2016 – po skončení roka urobili TS mesta zúčtovanie
finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa a odviedli na účet mesta čiastku 27 787 eur. Z nej časť
vo výške 11 211 eur bola zapojená v 1. zmene do rozpočtu na povolené prekročenie výdavkov, časť
vo výške 10 888 eur v 3. zmene a zostávajúca čiastka 5 688 eur v 4. zmene rozpočtu.
Vratky – sú vo výške 4 784 eur, z toho za exekučné trovy 96 eur, za stravné lístky vrátené pri
skončení pracovného pomeru 122 eur a preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo
výške 4 566 eur.
Za prekládku odpadu - príjem je vo výške 5% z celkového množstva odpadov, ktoré je evidované
prekládkovou stanicou Waste transport, s.r.o. od všetkých dodávateľov odpadov. Uhradené je 2 905
eur.
Náhrada škody - náhrada škody bola vo výške 10 eur.
Trovy konania - na základe zmeny zákona o priestupkoch je správny orgán, ktorý prejednáva
priestupok, povinný uložiť povinnosť uhradiť trovy spojené s prejednaním priestupku. Paušálna suma
trov konania je 16 eur. Úhrada trov konania je príjmom obce. Príjem za rok je vo výške 96 eur.
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Kapitálové príjmy...............................................................................................
eur

257 598

Príjmy z predaja budov – pripravený bol predaj 3 mestských budov - v zmysle už vypracovaných
znaleckých posudkov a to chata Tajch, klub dôchodcov a budova bývalé sídlo MsBP na ul. Cintorínskej.
Skutočné príjmy sú vo výške 46 000 eur za predaj administratívno-prevádzkovej budovy na ul.
Cintorínska – bývalá budova MsBP a 104 629 eur za predaj budovy na ul. A. Kmeťa bývalý klub
dôchodcov. Tretí objekt – chata TS Tajch predaný nebol napriek opakovanej inzercii.
Príjmy z predaja bytov – rozpočtované neboli. V skutočnosti sú príjmy vo výške 56 360 eur a to za:
predaj 13 bytov v bytovkách s. č. 1343 a 1379 na Hrádzi 48 048 eur, doplatky kúpnych cien za predaj
dvoch bytov z roku 2015 vo výške 4 922 eur a vrátenie 30 % zľavy z kúpnej ceny bytu z dôvodu jeho
ďalšieho predaja 3 390 eur.
Príjmy z predaja pozemkov – rozpočtované sú príjmy za predaj pozemkov vo výške 13 917 eur za
pozemky, ktoré sú odporúčané komisiou územného plánu, životného prostredia a majetku na predaj
a v cenách cca z dôvodu, že ešte neboli vypracované GP a ZP.
V 1. zmene rozpočtu sa rozpočet príjmov z predaja pozemkov zvýšil o 8 250 eur (vzhľadom na
skutočnosť) na pokrytie potrebných kapitálových výdavkov. Upravený rozpočet je 22 167 eur,
skutočnosť 47 006 eur za:
- predaj pozemku, ktorý je zastavaný pri rekreačnej chate na Tajchu, 880 eur,
- predaj pozemku – časť oplotenej záhrady ul. Starohutská, 1 420 eur,
- zmluva o budúcej kúpnej zmluve – pozemok na výstavbu RD ul. Bôrina, 9 222 eur,
- predaj pozemku – pozemok ktorý tvorí prístup k RD Tajch, 700 eur,
- predaj pozemku – k administratívno – prevádzkovej budove súp. č. 146, formou OVS, 4 200 eur,
- zmluva o budúcej kúpnej zmluve – pozemok na výstavbu RD ul. Hájles, 15 041 eur.
- predaj pozemku – Kňazove lúky (majetkovoprávneho vysporiadania pozemku vjazd na stavebný
pozemok), 620 eur,
- predaj pozemku – ul. Hájska (majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou), 400 eur,
- predaj pozemku – Tajch (majetkovoprávneho vysporiadania užívania pozemku priľahlá plocha
k stavbe penziónu Tajch), 1 420 eur,
- predaj pozemku – ul. Školská (majetkovoprávneho vysporiadania užívania pozemku pod oporným
múrom), 540 eur,
- predaj pozemku – ul. Záhrbská (zámer mesta odpredať pozemok priamym predajom), 595 eur,
- predaj pozemku – Brehy (majetkovoprávneho vysporiadania užívania pozemku priľahlá plocha
k stavbe RD), 470 eur,
-predaj pozemkov – ul. A. Kmeťa (pozemky odpredané so stavbou formou OVS Klub dôchodcov, súp.
č. 604), 10 570 eur,
- Orange Slovensko, a.s. jednorazová primeraná náhrada za nútené obmedzenie užívania
k zriadenému vecnému bremenu vo výške 850 eur,
- úhrada kúpnej ceny 77 eur za pozemok k bytu Pod sekvojou, KZ č. 17/2017.
Právo na odstrel - sú to príjmy z nájmu výkonu práva poľovníctva na pozemkoch začlenených do
mestského poľovného revíru v zmysle platnej nájomnej zmluvy od:
Poľovnícke združenie Kamenica - 31 eur - na základe Zmluvy o užívaní poľovného revíru Vojšín
účinnej od 22.04.2015, medzi Zhromaždením vlastníkov poľovných pozemkov začlenených
v poľovnom revíri Vojšín a Poľovníckym združením Kamenica.
Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa – 3 572 eur - na základe zmluvy 98/2013 o užívaní
poľovného revíru Háj z 28.5.2013.
•

Granty a transfery bežné ............................................................................

772 888 eur

Dary a granty - príjmy boli vo výške 13 450 eur a to: dar na 10. stretnutie banských miest a obcí
Slovenska vo výške 100 eur, dar na Novobanský jarmok 3 000 eur, neúčelový dar 10 000 eur a dary
na šport vo výške 350 eur na Mesto v pohybe a Tajchovú osmičku.
Transfer pre ZŠ na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia - transfer je rozpočtovaný
podľa predpokladanej výšky transferu z Okresného úradu odboru školstva vo výške 216 eur a je
určený na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre žiakov ZŠ Jána
Zemana. Skutočnosť je 1 820 eur. Za obdobie 01-08/2017 mesto obdržalo transfer podľa stavu detí zo
sociálne znevýhodneného prostredia k 15.9.2016 vykázaného v EDUZBERE (2 žiaci), za obdobie 09-
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12/2017 podľa stavu k 15.9.2017 (17 žiakov). Na 1 prepočítaného žiaka zo sociálne znevýhodneného
prostredia bol transfer vo výške 260 eur. Nárast počtu žiakov z 2 na 17 nesúvisí s reálnym nárastom
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale so zmenou metodiky zo strany ministerstva
školstva – v školskom roku 2017/2018 sa za už za žiaka zo sociálne - znevýhodneného prostredia
nepovažujú len žiaci, ktorí majú vyjadrenie z centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie, že sú žiakmi so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami, ktoré vyplývajú zo
sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj žiaci pochádzajúci z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi.
Transfer zo ŠR na stravu detí v HN - finančné prostriedky sú pravidelne mesačne poukazované zo
štátu pre deti v hmotnej núdzi na stravovanie. Transfer poskytnutý vo výške 2 276 eur.
Transfer zo ŠR na školské pomôcky - finančné prostriedky sú dvakrát ročne poukázané zo štátu
pre deti v hmotnej núdzi na nákup školských pomôcok. V roku 2017 bol transfer vo výške 548 eur.
Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy – transfer je rozpočtovaný v predpokladanej výške
prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva na vzdelávacie poukazy, a to podľa aktuálneho počtu
vzdelávacích poukazov k 15.9.2016 a predpokladaného počtu k 15.9.2017 vo výške 7 122 eur,
upravený na 6 356 eur, skutočnosť je 7 360 eur.
Z uvedenej sumy bolo 5 216 eur prijatých za vzdelávacie poukazy pre ZŠ Jána Zemana a 2 144 eur
pre Centrum voľného času. Prostriedky sme dostali za prijaté vzdelávacie poukazy ZŠ Jána Zemana
166 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov (01-06/2017 168 prijatých vzdelávacích
poukazov, z toho 5 neabsolvovali potrebný počet hodín, 09-12/2017 163 prijatých vzdelávacích
poukazov), CVČ 67 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov (01-06/2017 65 prijatých
vzdelávacích poukazov, 09-12/2017 70 vzdelávacích poukazov). Hodnota 1 vzdelávacieho poukazu
v roku 2017 bola 32 eur. Rozpis bol znížený o prostriedky za poukazy za žiakov, ktorí v školskom roku
2016/2017 neabsolvovali predpísaný počet záujmového vzdelávania.
Transfer na odchodné ZŠ – pôvodný rozpočet je 0 eur, upravený 3 057 eur, skutočnosť 3 057 eur.
Transfer zo ŠR na dopravné ZŠ – transfer je rozpočtovaný vo výške 1 129 eur, upravený rozpočet
je 1 068 eur. Skutočnosť je 582 eur – vo výške prijatých prostriedkov z Okresného úradu Banská
Bystrica odboru školstva. Ide o transfer na dopravné pre žiakov z Rudna nad Hronom. Dopravné
žiakom sa vypláca v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 12/2009. Podľa tohto VZN má
mesto Nová Baňa vytvorený spoločný školský obvod s obcou Horné Hámre časť Kostivrch a Rudno
nad Hronom. V školskom roku 2016/2017 nám Okresný úrad preplácal cestovné pre 8 dochádzajúcich
žiakov z obce Rudno nad Hronom, v školskom roku 2017/2018 je stav žiakov tiež 8.
Transfer zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - transfer je rozpočtovaný v predpokladanej
výške 11 532 eur. Plnenie rozpočtu je vo výške 11 313 eur - prijaté prostriedky z Okresného úradu
Banská Bystrica odboru školstva, ktoré sme dostali namiesto školného za predškolákov zo strany
štátu. Na jedného prepočítaného predškoláka (69,33 prepočítaný priemerný stav predškolákov) bola
pridelená suma cca 163,18 eur. Počet predškolákov za 01-08/2017 v MŠ Nábrežná podľa stavu
k 15.9.2016 bol 67 (vrátane elokovaných tried), počet predškolákov za 09-12/2017 podľa stavu
k 15.9.2017 bol 74.
Transfer zo ŠR na učebnice – pôvodný rozpočet je 2 087 eur, upravený 142 eur, skutočnosť 142
eur. Skutočnosť je vo výške použitých nenormatívnych účelových prostriedkov na učebnice prvouky.
Pôvodná výška zaslaných prostriedkov zo strany Okresného úradu odboru školstva bola 149 eur podľa
stavu žiakov k 15.9.2016 (3,30 x 45 žiakov). V mesiaci júl 2017 boli vrátené neminuté finančné
prostriedky vo výške 7 eur na výdavkový účet MV SR v zmysle vyúčtovania poskytnutých prostriedkov.
Transfer zo ŠR na lyžiarske kurzy – pôvodný rozpočet je 7 350 eur, upravený 6 750 eur,
skutočnosť 6 750 eur. Skutočnosť je vo výške použitých nenormatívnych účelových finančných
prostriedkov na lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. stupňa ZŠ Jána Zemana. Kým pôvodná výška zaslaných
prostriedkov zo strany Okresného úradu odboru školstva bola vo výške 7 350 eur (150 eur x 49
žiakov), na základe vyúčtovania po ukončení lyžiarskeho výcviku bola v mesiaci marec 2017 vrátená
na výdavkový účet MV SR suma 600 eur, čím sa suma transferu znížila na 6 750 eur.
Transfer zo ŠR na školu v prírode – pôvodný rozpočet je 5 300 eur, upravený 4 695 eur,
skutočnosť 4 695 eur. Skutočnosť je vo výške použitých nenormatívnych účelových finančných
prostriedkov na školu v prírode pre žiakov 1. stupňa ZŠ Jána Zemana. Kým pôvodná výška zaslaných
prostriedkov zo strany Okresného úradu odboru školstva bola vo výške pôvodného rozpočtu 5 300 eur
(100 eur x 53 žiakov) , na základe vyúčtovania po ukončení školy v prírode bola v mesiaci október
2017 vrátená na výdavkový účet Ministerstva vnútra SR suma 605 eur, čím sa suma transferu znížila
na 4 695 eur.
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Transfer zo ŠR na asistenta učiteľa ZŠ J. Zemana - pôvodný rozpočet je 0 eur, upravený
13 836 eur, skutočnosť 13 836 eur. Skutočnosť je vo výške prijatých nenormatívnych prostriedkov na
1,5 úväzku asistenta učiteľa v ZŠ Jána Zemana na obdobie od 01.01.2017-31.12.2017.
Transfery z MK SR - Mesto Nová Baňa plánovalo podať žiadosti o podporu projektov na Doplnenie
knižničného fondu, na Ochranu knižničného fondu a na Modernizáciu knižničných služieb.
Preto už v rozpočte roku 2017 bol zapracovaný predpokladaný transfer 4 500 eur (výdavky vo výške
5 000 eur) na Doplnenie knižničného fondu (nákup kníh), transfer 2 700 eur (výdavky 3 000 eur) na
Ochranu knižničného fondu – zakúpenie obalovej fólie na knihy a transfer vo výške 2 200 eur
(výdavky vo výške 2 500 eur) na Modernizáciu knižničných služieb na obnovu a dokúpenie počítačov
pre verejnosť, nakoľko je táto služba dosť využívaná a kapacita PC v knižnici nepostačuje.
V 2. polroku boli podpísané zmluvy a poskytnuté transfery vo výške 4 000 eur na „Doplnenie
knižničného fondu“ a 2 000 eur na „Modernizáciu knižničných služieb“. Projekt „Ochrana knižničného
fondu“ podporený nebol.
Transfer z MK SR FPU na 10. Stretnutie banských obcí a miest Slovenska - na základe
žiadosti a následne uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR prostredníctvom
Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky bola mestu
poskytnutá dotácia vo výške 2 000 eur.
Transfer zo ŠR na vojnové hroby - bol poskytnutý vo výške 137 eur na údržbu vojnových hrobov.
Transfer na projekt Praxou k zamestnaniu – v apríli bola podpísaná zmluva s ÚPSVaR na
vytvorenie pracovného miesta v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“. Na oddelení
kultúry a informácií bolo vytvorené jedno pracovné miesto od mája 2017 na 9 mesiacov. ÚPSVaR
preplatil výdavky na mzdu, odvody, mentorovanie a na úhradu časti nevyhnutných nákladov v súlade
s dohodou, spolu vo výške 3 214 eur.
Transfer na Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti – na základe Dohody s ÚPSVaR zo
septembra 2016 pokračoval projekt na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. ÚPSVaR
na základe podpísanej zmluvy poskytol príspevky na mzdy a odvody vo výške 3 953 eur.
Okrem toho prebiehali verejnoprospešné práce – zamestnaných bolo ø 10 uchádzačov o zamestnanie
(UoZ) a ø 7 občanov v hmotnej núdzi. Tieto miesta nie sú podporované finančne cez mesto, ale sú
priamo príspevky vyplácané UoZ z ÚPSVaR.
Rodinné prídavky – mesto dostávalo ako osobitný príjemca prídavky na 1 dieťa za 6 mesiacov.
Transfer od obcí na záujmové vzdelávanie – pôvodný rozpočet je 0 eur, upravený 2 520 eur,
skutočnosť 2 520 eur. Prostriedky prijaté z rozpočtu obcí na zabezpečenie záujmového vzdelávania
detí z jednotlivých obcí, a to: Rudno nad Hronom (600 eur), Orovnica (600 eur), Tekovská Breznica
(420 eur), Brehy (600), Veľká Lehota (120 eur), Banský Studenec (120 eur), Stará Kremnička (60
eur). Z celkovej sumy 2 520 eur bolo použitých 1 770 eur v ZŠ Jána Zemana a 750 eur v Centre
voľného času Bernolákova.
Transfer z VÚC na Týždeň športu – na základe žiadosti a následne uzatvorenej zmluvy bol mestu
poskytnutý na Týždeň športu transfer vo výške 1 280 eur.
Transfery na prenesené kompetencie - sú rozpočtované väčšinou na úrovni rozpočtu, alebo
upraveného rozpočtu roku 2016.
Transfer zo ŠR na matriku - transfer bol poskytnutý vo výške 11 019 eur na zabezpečenie
matričnej činnosti. Po uplynutí roka je zúčtovaný podľa presne určených podmienok poskytnutia
transferu.
Transfer zo ŠR na miestne komunikácie – bol poskytnutý vo výške 323 eur.
Transfer zo ŠR na životné prostredie – transfer vo výške 699 eur bol pridelený zo štátu na
zabezpečenie činnosti agendy súvisiacej s ochranou životného prostredia.
Transfer zo ŠR na pobyt občanov – transfer zo štátu je pridelený na zabezpečenie hlásenia pobytu
občanov a registra obyvateľov. Pridelený bol vo výške 2 469 eur.
Transfer zo ŠR na register adries – transfer zo štátu je pridelený na zabezpečenie činnosti registra
adries. Pridelený bol vo výške 2 685 eur.
Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie – pôvodný rozpočet je 627 434 eur, upravený
650 336 eur, skutočnosť 657 836 eur.
Skutočnosť je vo výške prijatých normatívnych prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva
Banská Bystrica v roku 2017. Prostriedky pridelené podľa počtu žiakov - k 15.9.2016 bol evidovaný
stav žiakov 389, k 15.9.2017 bol počet žiakov 387. Pridelený normatív zo strany ministerstva školstva
v roku 2017 vo výške 636 928 eur bol najskôr v mesiaci október 2017 zvýšený o 9 277 eur (zahrnuté
6 % zvýšenie platov pedagogických zamestnancov od 01.09.2017), následne v októbri zvýšený o
4 131 eur podľa údajov z Eduzberu zo septembra 2017 a následne opäť zvýšený o 7 500 eur
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v decembri 2017 (prostriedky na mzdy a odvody požadované v dohodovacom konaní v novembri
2017).
Transfer zo ŠR na stavebný úrad - transfer bol pridelený vo výške 6 956 na zabezpečenie činnosti
a agendy stavebného úradu.
Transfer zo ŠR na voľby - voľby sa konali 4. novembra 2017 a transfer bol mestu poskytnutý vo
výške 2 850 eur.
Transfer od Dobrovoľnej PO SR – rozpočtovaný bol vo výške 2 000 eur. Na základe podanej
žiadosti mesto získalo od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR transfer vo výške 3 000 eur na
zabezpečenie činnosti a zakúpenie materiálu pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa.
Zúčtovaný bol podľa pokynov do 30.08.2017 a vyčerpané bolo 2 977 eur.
•

Granty a transfery kapitálové ........................................................................ 0 eur

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou
•

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou ..............................................126 573 eur

Rozpočet
Základná škola Jána Zemana
Rozpočet príjmov na rok 2017 v celkovej výške 22 512 eur pozostáva z príjmov ZŠ za prenájom malej
a veľkej telocvične 2 600 eur, príjmu za prenájom multifunkčného ihriska 400 eur, za prenájom
služobného bytu 707 eur, úroky 5 eur, z príjmov ŠJ režijné náklady za zamestnancov školy a cudzích
stravníkov 10 300 eur, režijné náklady za deti 3 200 eur, z príjmov ŠKD 3 300 eur – poplatky za
školné v Školskom klube detí, z príjmov za krúžky CVČ 2 000 eur.
Základná umelecká škola
Rozpočet príjmov na rok 2017 vo výške 28 501 eur pozostáva z príjmu za školné 28 500 eur a z príjmu
za úroky 1 eur.
Centrum voľného času
V rozpočte príjmov v roku 2017 v celkovej výške 7 400 eur sú rozpočtované príjmy za prenájom
priestorov vo výške 3 000 eur, školné a zápisné príležitostná príležitostná činnosť 600 eur, školné
krúžky 1 800 eur, školné a zápisné – letné tábory 2 000 eur.
Materská škola Nábrežná
Rozpočet príjmov na rok 2017 vo výške 29 685 eur pozostáva z príjmov 19 185 eur za školné v MŠ
Nábrežná a v elokovaných pracoviskách na ulici Štúrova 47 a Kolibská cesta 230, z príjmov školských
jedální ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova a ŠJ Kolibská za réžiu za zamestnancov a cudzích stravníkov vo výške
10 500 eur.

Hodnotenie príjmov školských zariadení s právnou subjektivitou
je v samostatnej správe školských zariadení.
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4. Rozbor plnenia výdavkov vrátane hodnotenia plnenia programov
Programová štruktúra Mesta Nová Baňa 2017
1.

2.

Výdavky verejnej správy
Podprogram: 1.1. Správa mesta
Podprogram: 1.2. Stavebný úrad
Podprogram: 1.3. Zamestnanosť
Projekt:1.3.1. Menšie obecné služby
Projekt: 1.3.2. Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti
Projekt: 1.3.3. Praxou k zamestnaniu
Podprogram: 1.4. Poslanci
Podprogram: 1.5. GP, znalecké posudky, poplatky, výkupy pozemkov
Podprogram: 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť
Podprogram: 1.7. Transakcie verejného dlhu
Podprogram: 1.8. Členské príspevky združeniam
Podprogram: 1.9. Voľby (do VÚC)
Poskytovanie služieb zákazníkom
Podprogram: 2.1. Matrika
Podprogram: 2.2. SOZA
Podprogram: 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS

3.

Verejný poriadok a bezpečnosť
Podprogram: 3. 1. Mestská polícia prevencia
Podprogram: 3. 2. Mestská polícia represia
Podprogram: 3. 3. Veterinárna oblasť
Podprogram: 3. 4. Požiarna ochrana
Podprogram: 3. 5. Civilná ochrana

4.

Propagácia a prezentácia mesta
Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

5.

Cestná doprava
Podprogram: 5.1. Cestná doprava autobusové spoje
Podprogram: 5.2. Cestná doprava – TS
Projekt: 5.2.1. Údržba MK
Projekt: 5.2.2. Zimná údržba MK
Projekt: 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu
Podprogram: 5.3. Rekonštrukcia chodníkov
Podprogram: 5.4. Cyklochodník Tajch
Podprogram: 5.5. Oporný múr Šibeničný vrch
Podprogram: 5.6. Rozšírenie cesty III/0659 – parkovacie plochy pre ZŠ
Podprogram: 5.7. Chodník ZUŠ
Podprogram: 5.8. Križovatka ulíc Cintorínska, Školská, Kollárova
Podprogram: 5.9. Rekonštrukcia schodov Štangelír

6.

Zlepšenie odpadového hospodárstva
Podprogram: 6.1. Nakladanie s odpadmi
Projekt: 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS
Projekt: 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov
Podprogram: 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na Waste transport
Podprogram: 6.3. Čistiaca technika
Projekt: 6.3.1. Čistiaca technika – poistenie
Projekt: 6.3.2. Čistiaca technika - TS
Správa prenajímaného majetku mesta

7.
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Podprogram: 7.1. Výdavky na nebytové priestory
8.

Prostredie pre život
Podprogram: 8.1.Spoločná správa - TS
Podprogram: 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami
Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV
Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3
Podprogram: 8.3. Kanalizácia
Podprogram: 8.4. Vodná nádrž Tajch
Projekt: 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch
Projekt: 8.4.2. Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch
Podprogram: 8.5. Verejná zeleň - TS
Podprogram: 8.6. Rozvoj obcí udržanie projektov
Podprogram: 8.7. Verejné osvetlenie
Projekt: 8.7.1. Verejné osvetlenie – poistenie
Projekt: 8.7.2. Verejné osvetlenie - TS
Podprogram: 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC
Podprogram: 8.9. Pohrebníctvo – prevádzka cintorína - TS
Podprogram: 8.10. Rekreačné a športové služby – TS
Podprogram: 8.13. Vyhliadková veža Háj
Podprogram: 8.14. Ochrana prírody a krajiny
Podprogram: 8.15. Náučný chodník Zbojnícke studničky

9.

Šport
Podprogram: 9.1. Rekreačné a športové služby - chata
Podprogram: 9.2. Šport
Podprogram: 9.3. Správa štadióna
Projekt: 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnatej plochy
Projekt: 9.3.2. Príspevok na správu štadióna – TS
Podprogram: 9.4. Ihriská a športoviská – TS
Podprogram: 9.5. Kúpalisko

10.

Kultúra
Podprogram: 10.1. Kultúrne služby - pamätníky
Podprogram: 10.2. Mestská knižnica
Projekt: 10.2.1. Knižnica
Projekt: 10.2.2. Doplnenie knižničného fondu
Projekt: 10.2.3. Ochrana knižničného fondu
Projekt: 10.2.4. Modernizácia knižničných služieb
Podprogram: 10.3. Kultúrne služby
Podprogram: 10.4. ZPOZ
Podprogram: 10.5. Novobanský jarmok
Podprogram: 10.6. Pamiatková starostlivosť
Projekt: 10.6.1. Obnova Súsošia sv. trojice
Projekt: 10.6.2. Obnova vstupu do štôlne Kreuz
Podprogram: 10.7. Kultúrne centrum
Podprogram: 10.8.: Oslavy
Projekt: 10.8.1. Oslavy mesta
Projekt: 10.8.2. 10.stretnutie banských miest a obcí Slovenska
Podprogram: 10.9. Zateplenie budovy kina – kultúrny dom

11.

Vzdelávanie
Podprogram: 11.1. Školstvo
Projekt: 11.1.1. Základná škola Jána Zemana
Projekt: 11.1.2 Základná umelecká škola
Projekt: 11.1.3. Centrum voľného času
Projekt: 11.1.3. Centrum voľného času - oplotenie
Projekt: 11.1.4. MŠ Nábrežná
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Projekt: 11.1.4. MŠ Nábrežná – PD na rekonštrukciu exteriéru
Projekt: 11.1.4. MŠ Nábrežná – PD detské ihrisko Štúrova
Projekt: 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Projekt: 11.1.6. CVČ mimo územia mesta
12.

Sociálna pomoc a sociálne služby
Podprogram: 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
Podprogram: 12.2. Staroba
Projekt: 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA
Projekt: 12.2.2. Opatrovateľská služba
Podprogram: 12.3. Rodina a deti
Podprogram: 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
Projekt: 12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi
Projekt: 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

Program 1. Výdavky verejnej správy
Rozpočet
programu

Rozpočet
2017
718 230

Rozpočet po
zmenách
753 045

Skutočnosť
634 062

Celkový počet zamestnancov MsÚ za rok 2017 je 51,27 a prepočítaný 49,20 vrátane opatrovateliek.
Priemerný plat zamestnanca MsÚ je 775,52 eur, v tom je zahrnutý plat primátora a hlavnej
kontrolórky.

Podprogram 1.1. Správa mesta
Zámer podprogramu: Zabezpečiť vysokú profesionalitu a efektivitu činností vykonávaných
prostredníctvom mestského úradu
Zodpovednosť: Oddelenie správne
Cieľ:
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu

Plnenie:

Efektívne sme zabezpečovali fungovanie mestského úradu poskytovaním verejných
služieb (komunikácia MsÚ – občan, podnikateľ), participáciu občanov na správe
miestnych vecí a efektívnu zastupiteľskú demokraciu na miestnej úrovni.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota

Počet vydaných článkov (tlačových správ) v regionálnej a inej tlači za rok
2014
12

2015
12

2016
12

2017
12

7

19

26

5

2018
12

2019
12

Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a počet stretnutí vedenia so všetkými
zamestnancami
2014
2015
2016
2017
2018
2019
42+2
42+2
42+2
42+2
42 + 2
42 + 2
37 + 0

52 + 0

45 + 0

39 + 0

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít
2014
25

2015
25

2016
12

15

2017
12

2018
12

2019
12

Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

11

18

15

21

Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám
2014
2015
2016
2017
2018
2019
100
100
100
100
100
100
100

100

100

100

Počet prijatých návštev a stretnutí občanov s primátorom mesta za rok
8x za mesiac
2014
2015
2016
2017
2018
96
96
150
150
150
480

528

258

2019
150

400

Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ
2014
2

2015
2

2016
2

2017
2

0

1

1

1

2018
2

2019
2

Cieľ:

Účinné napĺňanie príjmovej časti rozpočtu mesta, efektívne hospodárenie s majetkom
mesta a s finančnými prostriedkami mesta. Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh v zmysle
zákona o obecnom zriadení. Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu pre
rozvojové projekty. Zabezpečiť zdroje finančných prostriedkov z fondov.

Plnenie:

Plnenie príjmov za túto oblasť je primerané, nakoľko rozhodnutia o výmere daní a
poplatkov sa distribuujú priebežne. Kontrolnú činnosť vykonáva hlavná kontrolórka
mesta podľa schváleného plánu kontrol. Projektová manažérka priebežne sleduje výzvy
a granty na poskytovanie finančných prostriedkov.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:

Percento výberu daní v kalendárnom roku
2014
100

2015
100

2016
100

2017
100

114,3

103,5

110

136,2

2018
100

2019
100

2018
100

2019
100

2018
8

2019
8

Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku
2014
100

2015
100

2016
100

2017
100

103

100,3

100

98,7

Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií
2014
4

2015
8

2016
8

2017
8

2

8

7

14

Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení
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Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2014
10

2015
10

2016
10

2017
10

7

7

6

7

2018
10

2019
10

Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty
2014
5

2015
5

2016
5

2017
5

10

9

17

19

2018
5

2019
5

2018
5

2019
5

2018
5

2019
5

Počet podaných projektov a žiadostí o NFP
2014
5

2015
5

2016
5

2017
5

10

9

17

19

Počet schválených projektov a žiadostí o NFP
2014
5

2015
5

2016
5

2017
5

7

6

6

6

V roku 2017 bolo spracovaných 19 prípravných a projektových dokumentácii, ktoré boli
zamerané na podporu rozvoja mesta.
V roku 2017 bolo podaných 19 projektov a žiadosti o NFP.
4 projekty boli vyhodnotené ako úspešné: Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu Mestskej
knižnice Nová Baňa, Modernizácia knižnično-informačných služieb v Mestskej knižnici v Novej Bani,
Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko Nová Baňa, Kultúrna pamiatka roka 2016 – Súsošie sv.
Trojice.
9 projektov bolo vyhodnotených ako neúspešných: Rozprávkový plot v rámci Nadácie VÚB, Ochrana
knižničného fondu Mestskej knižnice v Novej Bani v rámci Fondu na podporu umenia, Neoddeliteľná
súčasť baníckeho kroja – OŠLIADOR v rámci Slovak Telekom, Zateplenie Domu služieb Nová Baňa cez
Environmentálny fond, Letná rozprávková čitáreň v rámci Raiffeisen banky, Páračky na Štáloch v rámci
Nadácie Poštovej banky, Detské ihrisko Materská škola ET Štúrova cez Úrad vlády SR, Novobanský
jarmok cez Slovenskú sporiteľňu, ako aj cez Fond na podporu umenia.
6 projektov zatiaľ nebolo vyhodnotených. Ide o tieto projekty: Vybudovanie objektu športovej haly,
Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa, Modernizácia objektu hasičskej zbrojnice pre
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa, Nákup zberového vozidla v meste Nová Baňa, Týždeň
športu pre všetkých – 15. ročník, Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana, kde išlo
o dvojkolový proces podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, pričom obdržanie pozitívnej
hodnotiacej správy za projektový zámer umožnilo zaslať žiadosť o NFP, ktorá je v stave posudzovania.
v roku 2017 bolo 6 schválených projektov a žiadostí o NFP.
4 žiadosti podané a schválené v roku 2017. Ide o schválené projekty: Doplnenie a aktualizácia
knižničného fondu Mestskej knižnice Nová Baňa podporený Fondom na podporu umenia vo výške
4 000 Eur, Modernizácia knižnično-informačných služieb v Mestskej knižnici v Novej Bani podporený
Fondom na podporu umenia vo výške 2 000 Eur, Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko Nová Baňa
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podporený Slovenským futbalovým zväzom vo výške 10 000 Eur, Kultúrna pamiatka roka 2016 –
Fénix, kde Súsošie sv. Trojice sa dostalo medzi 10 nominovaných pamiatok a získalo čestné uznanie za
trpezlivosť, úctivý prístup a rešpekt voči kultúrnym a historickým hodnotám v záujme úspešného
ukončenia realizácie obnovy a reštaurovania.
2 žiadosti podané v roku 2016 a schválené v roku 2017. Ide o projekty: Týždeň športu pre všetkých –
14. ročník podporený Banskobystrickým samosprávnym krajom vo výške 1 280 Eur, Nová Baňa – 10.
stretnutie banských miest a obcí Slovenska podporený Fondom na podporu umenia vo výške 2 000
Eur.
•

Zároveň v roku 2017 bolo vyhodnotených 5 žiadostí ako neúspešných, ktoré boli podané ešte
v roku 2016. Ide o projekty: Optimalizácia procesu kompostovania v meste Nová Baňa podaný
cez Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP), Nákup zberného vozidla v meste Nová
Baňa podaný cez Environmentálny fond, Zelené oázy 2017 s projektom: Revitalizácia areálu
Centra voľného času Nová Baňa podaný cez Nadáciu Ekopolis a spoločnosť Slovnaft, a.s., Dni
Česko-slovenskej kultúry v Chorvátsku a Novobanský jarmok podané cez Fond na podporu
umenia.

•

projekty spracované a podané mestom Nová Baňa za rozpočtové organizácie mesta Nová
Baňa

Schválené:
1 žiadosť podaná v roku 2016 a schválená v roku 2017: žiadosť Centra voľného času Nová Baňa pod
názvom „Prevencia kriminality očami detí,“ ktorá bola podporená sumou 2 400 eur od Rady vlády SR.
Neschválené:
4 žiadosti podané a neschválené v roku 2017: žiadosť Materskej školy Nová Baňa ako žiadateľa pod
názvom „Letná rozprávková čitáreň“ bola nepodporená Nadáciou VÚB a „Bicykel je môj koníček,
zdolám na ňom tajchový chodníček“ bola nepodporená Nadáciou Volkswagen Slovakia. Žiadosť Centra
voľného času Nová Baňa pod názvom „Vonku nám je najlepšie...“ bola nepodporená Nadáciou VÚB.
Žiadosť OZ Centráčik pod názvom „Náučný chodník Vojšín – environmentálne aktivity“ bola
nepodporená Nadáciou Volkswagen Slovakia.
1 žiadosť podaná v roku 2016 a neschválená v roku 2017: žiadosť Materskej školy Nová Baňa pod
názvom „Bezpečnosť detí na ceste formou zážitkového učenia,“ ktorá nebola podporená od Rady
vlády SR.
V posudzovaní:
1 žiadosť Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa o nenávratný finančný príspevok pod názvom
„Novovytvorené miesta v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa.“
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
462 849
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
462 849

Po zmenách
488 873
0
488 873

Skutočnosť
412 339
0
412 339

Komentár: Výdavky sú na mzdy pre 20 zamestnancov + Pm + HK, povinné odvody do poisťovní,
cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie – zakúpenie stoličiek,
výpočtovú techniku – pravidelná obnova počítačov, materiál, reprezentačné, pohonné hmoty, bežná
údržba budovy mestského úradu, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových
strojov, školenia, bankové poplatky, stravovanie, sociálny fond.
Výdavky sú z rozpočtu mesta vo výške 458 833 eur ale aj zo štátneho rozpočtu na prenesené
kompetencie - úsek dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov vo výške 4 016 eur. Výdavky
na správe sú vyššie o 9 096 eur ako v roku 2016 (údržba, právne služby, program elektronizácia
služieb). Podstatnú časť z toho robia mzdy a súvisiace odvody. V mzdách je zohľadnený len nárast
roku 2016.
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V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 2 164 eur – čo je zosúladenie transferu zo štátu s plánovanou
výškou výdavkov v rozpočte mesta na prenesené kompetencie (MK, REGOB, REGAD) rok 2017.
V 4. zmene rozpočtu sa rozpočet zvýšil o 22 960 eur. Z toho:
Mzdy o 8 546 eur – v súvislosti s prijatím novely zákona č. 533/2003 Z. z. o 4 %, odmeny o 4 070
eur z dôvodu pridelenia odmien zamestnancom za 1. polrok. S tým súvisí aj zvýšenie povinných
odvodov zamestnávateľa za zamestnancov o 2 986 eur.
Interiérové vybavenie – zakúpenie interiérových stoličiek do malej zasadačky a zakúpenie sedačky,
stolov a skriniek do kancelárie primátora mesta spolu za 1 730 eur.
Výpočtová technika – zakúpenie 2 kusov počítačov za 1 240 eur na finančné oddelenie z dôvodu
poruchy.
Prevádzkové prístroje – zakúpenie projektoru Epson EB 955WH so zabudovanou wifi do veľkej
zasadačky MsÚ za 650 eur.
Softvér a licencie – zvýšenie rozpočtu o 1 306 eur z dôvodu poruchy 6 ročného dochádzkového
systému zamestnancov FINGERA. Bolo zakúpené nové modernejšie zariadenie.
Servis, údržba, opravy – zvýšenie rozpočtu je o 380 eur z dôvodu odstránenia poruchy na aute Škoda
Felícia.
Údržba budov – výmena 6 kusov dverí na 1. poschodí budovy MsÚ za 1 544 eur.
Všeobecné služby – rámovanie obrazov za 450 eur.
Odchodné – rozpočet sa upravuje o 58 eur.
V 5. zmene bol rozpočet zvýšený o 1200 eur. Z toho:
Všeobecný materiál - zvýšenie rozpočtu o 2 500 eur z dôvodu úhrady zakúpených orientačných čísel
pre občanov v častiach mesta, kde došlo k prečíslovaniu domov.
Školenia – zvýšenie o 500 eur z dôvodu zvýšeného počtu školení pre zamestnancov.
Údržba výpočtovej techniky - zníženie o 1 800 eur – presun zdrojov v rámci správy mesta.
V 7. zmene bol rozpočet znížený o 300 eur – prostriedky boli presunuté na Podprogram 12.4.2.
Sociálna pomoc občanom na pohrebné trovy. Okrem toho boli na správe presuny vo výške 1 620 eur
z energií a to na poštové služby 1 300 eur a na servis a opravy Felície 320 eur.
Skutočnosť k 31.12.2017: Ďalej uvádzame podrobnejší prehľad čerpania rozpočtu podľa položiek a
podpoložiek.
Mzdy – rozpočet 260 635 eur, upravený 275 417 eur, skutočnosť 235 616 eur - v mzdách je zahrnutý
plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 20 zamestnancov správy MsÚ.
Odvody – rozpočet 90 192 eur, upravený 93 178 eur a skutočnosť 84 803 eur - z platov sa odvádzajú
povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie,
poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu.
DDS - v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispieva zamestnancom
sporiacim si na dôchodok mesačne v maximálnej výške 20 eur, túto možnosť využíva 15
zamestnancov, čo je spolu rozpočet 3 600 eur, skutočnosť 2 878 eur (počet zamestnancov sa znížil
na 13).
Cestovné tuzemské – rozpočet 450 eur, skutočnosť 412 eur - v zmysle zákona o cestovných
náhradách na úhradu zamestnancom stravného a cestovného pri preprave hromadným dopravným
prostriedkom, alebo vlastným autom len do výšky cestovného verejným prostriedkom.
Cestovné zahraničné – rozpočet 1 100 eur, skutočnosť 138 eur - v zmysle zákona o cestovných
náhradách výdavky slúžili na úhradu vreckového zamestnancom pri služobnej ceste do partnerského
mesta Mimoň a Nin. Stravné a ubytovanie hradilo mesto Mimoň a Nin.
Energie – rozpočet 18 848 eur, upravený 17 228 eur, skutočnosť 13 841 eur - výdavky boli použité
na preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v celej budove MsÚ (vrátane priestorov klientskeho
centra, mestskej polície a informačného centra vrátane Regiónu Gron).
Vodné a stočné – rozpočet 840 eur, skutočnosť 637 eur - je za budovu MsÚ (vrátane klientskeho
centra, mestskej polície, Informačného centra a Regiónu Gron).
Poštové služby – rozpočet 6 819 eur, skutočnosť 6 890 eur - výdavok pozostáva z poplatkov za
poštovné a služby verejnosti poskytované RTVS.
Telekomunikačné služby – rozpočet 5 580 eur, skutočnosť 4 266 eur – výdavok pozostáva z
poplatkov za 3 mobilné telefóny na paušál, 2 mobilné karty do ústredne MsÚ na paušál, z poplatkov za
pevné telefónne linky a internet.
Interiérové vybavenie – rozpočet 980 eur, upravený 2 710 eur, skutočnosť 2 580 eur - zakúpená
bola vstavaná skriňová zostava do kancelárie č. 12 OVŽPaSM.
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Výpočtová technika – rozpočet 3 500 eur, upravený 4 740 eur, skutočnosť 3 861 eur - zakúpenie
počítačov a UPS pre zamestnancov MsÚ v zmysle plánovanej obnovy prípadne poruchy zariadenia.

Telekomunikačná technika - rozpočet 60 eur, skutočnosť 0 eur.
Prevádzkové stroje, prístroje a technika – rozpočet 500 eur na zakúpenie tlačiarne, upravený rozpočet
1 150 eur, skutočnosť 898 eur.

Všeobecný materiál - rozpočet 6 221 eur, upravený 8 719 eur, skutočnosť 6 332 eur - nákup tlačív,
kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, šanóny,
zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarní a do kopírky a tabuľky súpisných čísel.
Knihy, noviny a časopisy – rozpočet 580 eur, skutočnosť 526 eur - predplatné za Obecné noviny,
Finančný spravodajca, Právo pre obce, ročný prístup na web portál verejnej správy a predplatné
časopisu ŠKOLA.
Pracovné odevy a obuv – rozpočet 84 eur, skutočnosť 44 eur - ochranné pracovné oblečenie pre
upratovačku a údržbára v zmysle platnej smernice.
Softvér – rozpočet 850 eur, upravený 2 156 eur, skutočnosť 2 346 eur – aktualizácia antivírusového
programu pre 40 licencií ESET Endpoint Protection Standard na 1 rok 264 eur, zakúpenie
dochádzkového
systému
1306
eur
a 776
eur
na
zakúpenie
softvérov
na
prevod scanovaných dokumentov do wordu, úprava PDF formátov a na úpravu videa z MsZ.
Reprezentačné – rozpočet 3 250 eur, skutočnosť 2 658 eur - výdavky slúžili na občerstvenie a
pohostenie pre návštevy primátora mesta, kvety pre učiteľov na Deň učiteľov, medovníky a chlebíčky
na kvapku krvi, zakúpenie kytíc, pohostenie a ocenenie najlepších žiakov mesta a ich učiteľov, pre
ocenených darcov krvi 3 kusy darčekových košov.
Pohonné hmoty, oleje, mazivá – rozpočet 3 000 eur, skutočnosť 2 648 eur - pohonné hmoty sú pre
tri služobné autá Škodu Octaviu, Felíciu a FIAT.
Servis, opravy – rozpočet 350 eur, upravený 1 050 eur, skutočnosť 1 290 eur - výdavky sú na výmenu
pneumatík, poplatok za STK a opravy na aute Škoda Felícia, ktoré plánujeme vyradiť.
Poistenie vozidiel – rozpočet 918 eur, skutočnosť 689 eur - na zákonné a havarijné poistenie vozidiel.
Prepravné – rozpočet 10 eur, skutočnosť 0 eur.
Karty, známky – rozpočet 250 eur, skutočnosť 223 eur - na zakúpenie ročných diaľničných nálepiek na
tri autá.
Údržba interiérového vybavenia – rozpočet 10 eur, skutočnosť 0 eur.
Údržba výpočtovej techniky – rozpočet 12 030 eur, upravený 10 230 eur, skutočnosť 7 657 eur - sú
to poplatky za aktualizácie softvérov, SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do
banky), APV Korwin (účtovníctvo) a ESMAO (elektronizácia služieb).
Údržba telekomunikačnej techniky – rozpočet 50 eur na opravu mobilov, telefónov, skutočnosť 0
eur.
Údržba prevádzkových strojov – 1 300 eur – na servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a
klimatizácie. Skutočnosť bola 324 eur za servis klimatizácie.
Údržba špeciálnych strojov - rozpočet 350 eur – na servis zabezpečovacieho zariadenia, skutočnosť 0
eur.
Údržba budov – rozpočet 7 200 eur, upravený na 8 744 eur, skutočnosť 700 eur. Okrem bežnej
údržby budovy mestského úradu bola plánovaná výmena dlažby a obkladu na toaletách MsÚ.
Skutočnosť je 700 eur na opravu osvetlenia v klientskom centre, doplnenie rozvodu kamerového
systému MsP do serverovne MsÚ. Výmena dverí nebola realizovaná z dôvodu malej ponuky vhodného
materiálu. Výmena dlažby a obkladu na toaletách sa nekonala z dôvodu potreby komplexného riešenia
obnovy sociálnych zariadení v budove MsÚ. Realizácia sa odsunula na rok 2019.
Nájomné – 10 eur, skutočnosť 0 eur.
Školenia – rozpočet je 1 100 eur, upravený 1 600 eur, skutočnosť je 1 538 eur - na vzdelávanie
zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov a odborných agend. Vzdelávania sa zúčastnilo 21
zamestnancov čo je viac o 9 oproti plánovanému počtu z dôvodu často sa meniacej legislatívy.
Propagácia, reklama, inzercia – rozpočet je 150 eur, skutočnosť 0 eur.
Všeobecné služby – rozpočet je 1 490 eur, upravený 1 940 eur - na výrobu kľúčov, kníhviazačské
práce – Novobanské noviny a zápisnice z MsZ, dopravu materiálu, dopravu stravných lístkov.
Skutočnosť je 661 eur.
Špeciálne služby – rozpočet je 7 000 eur, upravený 6 700 eur, skutočnosť 6 419 eur - finančné
prostriedky sú využité na zaplatenie exekučných poplatkov, ale hlavne na úhradu nákladov právneho
zastupovania spojeného so súdnymi spormi.
Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom – rozpočet je 10 eur, skutočnosť 0 eur.
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Štúdie, expertízy, posudky – rozpočet je 1 355 eur - na posudky a odborné právne vyjadrenia a
stanoviská. Finančné prostriedky sa nečerpali.

Poplatky, odvody, dane – rozpočet je 1 520 eur, skutočnosť 1 360 eur - výdavky boli čerpané na
súdne poplatky a bankové poplatky za vedenie účtov.
Stravovanie – rozpočet je 9 778 eur, skutočnosť je 9 873 eur - je to príspevok zamestnávateľa na
stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 1,95 eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 3,50
eur.
Poistenie majetku – rozpočet je 4 069 eur, skutočnosť 3 021 eur - v zmysle poistnej zmluvy je
poistený majetok mesta pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou a pre
prípad ukradnutia veci.
Prídel do sociálneho fondu – rozpočet je 2 696 eur, skutočnosť 2 199 eur - v zmysle zákona o
sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo základne, ktorú tvoria
funkčné platy.
Odmeny na dohody – rozpočet je 2 920 eur, skutočnosť 2 167 - odmeny sú vyplácané na základe
dohôd o vykonaní práce napr. za roznášanie platobných výmerov za daň z nehnuteľností, poplatku za
komunálny odpad a grafické a obsahové úpravy v systéme MCMS web stránky.
Pokuty – neboli rozpočtované, skutočnosť je 60 eur - pokuta vznikla za nepredloženie prehľadu
o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov
v lehote ustanovenej podľa § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. (odoslanie výkazu vo výplatnom termíne
elektronicky bez kontroly odoslania výkazu - výpadok prúdu a čerpanie RD).
Poplatok za komunálne odpady – rozpočet je 550 eur, skutočnosť 548 eur - je za zamestnancov MsÚ
správy mesta.
Odchodné – rozpočet je 1 934 eur, skutočnosť 1993 eur bolo vyplatené zamestnankyni vo výške
dvoch funkčných platov pri odchode na starobný dôchodok.
Náhrada príjmu pri DPN – rozpočet 10 eur, skutočnosť 241 eur - náhrada príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti pre zamestnancov.

Podprogram 1.2. Stavebný úrad
Zámer podprogramu: Vykonávať prenesený výkon štátnej správy ako aj originálne kompetencie
pre obyvateľov mikroregiónu Nová Baňa.
Zodpovednosť: oddelenie správne a oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku
Cieľ:

Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného
poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu

Plnenie:

Cieľ sa podarilo dosiahnuť. Rozhodnutia sú vydávané v zákonom stanovenej lehote
30 dní, činnosť je zabezpečená dvoma pracovníčkami, ktoré majú odbornú
spôsobilosť.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok

Počet konaní, počet vykonaných štátnych dohľadov na stavby
Počet potenciálnych žiadateľov
2014
2015
2016
2017
2018
160
170
170
170
170
261

141

163

2019
170

255

Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní
2014
160

2015
170

2016
170

2017
170

261

261

127

255

2018
170

2019
170

Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) v %
2014

2015

2016
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2017

2018

2019

Plánovaná
100
100
hodnota
Skutočná
100
100
hodnota
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
15 974
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
15 974

100

100

100

100

Po zmenách
16 793
0
16 793

100

100

Skutočnosť
15 957
0
15 957

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové a prevádzkové náklady kancelárie stavebného úradu po
rozúčtovaní časti nákladov obciam mikroregiónu, pre ktoré mesto na základe zmluvy zabezpečuje
výkon stavebného úradu.
Výdavky sú čiastočne vo výške 7 002 eur pokryté z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie. Tieto
zdroje na zabezpečenie fungovania stavebného úradu nepostačujú, a preto z rozpočtu mesta na
fungovanie chodu stavebného úradu je potrebné ďalších 8 972 eur.
V 2. zmene bol rozpočet znížený o 46 eur na materiáli z dôvodu zosúladenia transferu zo štátu
s plánovanou výškou výdavkov v rozpočte mesta.
V 4. zmene bol rozpočet zvýšený – zvýšenie miezd o 4 %, t.j. o 320 eur, odvodov o 113 eur
a školenia o 432 eur – 3 dňové pracovné stretnutie pre zamestnancov stavebného úradu v Grand
hoteli Jasná, spolu o 865 eur.
Skutočnosť k 31.12.2017:

Počet konaní: 188
Skutočnosť k 31.12.2017

Mesto Nová Baňa

Stavebné povolenie

58

Kolaudačné rozhodnutie

36

Územné rozhodnutie

3

Zmena rozostavanej stavby

17

Zmena účelu využitia

6

Vykonanie
dohľadu

štátneho

stav.

5

Búracie povolenie

7

Ostatné

56

Pre obce bolo vydaných 129 rozhodnutí:
Orovnica

13

Brehy

20

Tekovské Nemce

20

Tekovská Breznica

24

Veľká Lehota

18

Malá Lehota

10

Hronský Beňadik

20

Rudno nad Hronom

4

Mesto Nová Baňa vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného úradu v zmysle
zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre 8 okolitých obcí – Rudno nad Hronom, Brehy,
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Tekovská Breznica, Orovnica, Hronský Beňadik, Tekovské Nemce, Veľká Lehota a Malá Lehota.
Činnosť stavebného úradu zabezpečujú dvaja zamestnanci. Výdavky stavebného úradu sa polročne
rozúčtovávajú pre všetky obce.
Na fungovanie chodu stavebného úradu boli použité prostriedky zo strany štátu vo výške 6 956 eur
a zo zdrojov mesta 9 001 eur, spolu 15 957 eur a to na: mzdy 9 205 eur, odvody 3 127 eur, cestovné
14 eur, poštovné 2 324 eur, telekomunikačné služby 251 eur, všeobecný materiál 216 eur, prepravné
39 eur, školenie 214 eur, všeobecné služby 53 eur, stravné 397 eur, tvorba sociálneho fondu 92 eur
a poplatok za odpad 25 eur.

Podprogram 1.3. Zamestnanosť
Projekt 1.3.1. Menšie obecné služby
Zámer podprogramu: Podpora udržiavania pracovných návykov, získania, udržania alebo
zlepšovania odborných zručností občanov v hmotnej núdzi na účely uplatnenia a vytvárania
podmienok pre výkon aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v meste Nová Baňa.
Zodpovednosť: Oddelenie správne, oddelenie výstavby životného prostredia a správy majetku
Cieľ:

Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov

Plnenie:

Mesto počas roka ponúklo možnosť uchádzačom o zamestnanie vykonávať práce
prostredníctvom menších obecných služieb

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktivačnú činnosť
formou menších obecných služieb.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
20
20
40
20
20
20
53

33

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
700
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
700

10

10,45

Po zmenách
750
0
750

Skutočnosť
118
0
118

Komentár: Výdavky sú na nákup pracovnej obuvi, pracovného oblečenia a osobných ochranných
pomôcok pre predpokladaný počet 40 ľudí pracujúcich na triedení a likvidácii odpadu a úrazové
poistenie.
V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 50 eur na poistné za osoby, ktoré sa zapájajú do aktivačnej
činnosti prostredníctvom ÚPSVaR, v pôvodnom rozpočte nebolo plánované.

Skutočnosť k 31.12.2017: Prostredníctvom týchto zamestnancov zabezpečujeme pomocné činnosti
na triedení plastov TS, upratovacie činnosti v ZŠ, MŠ a CVČ, administratívne práce na MsÚ. Počet
takýchto zamestnancov klesá a tak finančné prostriedky počas roka boli čerpané len vo výške 118 eur
na ochranné pracovné oblečenie.

Projekt 1.3.2. Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti
Zámer podprogramu: Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Zodpovednosť: Oddelenie správne, oddelenie výstavby životného prostredia a správy majetku
Cieľ:

Podpora vytvorenia pracovného miesta
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Plnenie:

V prvom polroku dobiehal program „Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti“ v
klientskom centre MsÚ.

Merateľný Počet pracovných miest podporených ÚPSVaR
ukazovateľ:
Rok
2014
2015
2016
2017
Plánovaná
1
1
hodnota
Skutočná
1
1
hodnota
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
4 660
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
4 660

Po zmenách
4 660
0
4 660

2018

2019

Skutočnosť
4 355
0
4 355

Komentár: Výdavky sú na mzdy a odvody pre 1 znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na dobu
určitú 9 mesiacov od 1.10.2016 s predpokladanou mesačnou celkovou cenou práce 553,50 eur.
ÚPSVaR poskytne mesačne príspevok najviac vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca,
najviac vo výške 60 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca
v hospodárstve SR za 1. až 3. štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa príspevok poskytuje v celkovej úhrnnej sume najviac 3 985,20 eur.
Nakoľko dochádza k oneskorenému preplácaniu príspevkov, do rozpočtu sa počíta s čiastkou 3 541
eur zo zdrojov štátu za 8 mesiacov plus 1 119 eur zo zdrojov mesta.

Skutočnosť k 31.12.2017: Keďže sa jedná o dohodu s ÚPSVaR, náklady na vytvorené pracovné
miesto sa získavajú podľa predložených mesačných žiadostí až po skutočnom čerpaní. Výdavky sú
celkom vo výške 4 355 eur a preplatených k 31.12.2017 je 3 953 eur. Zvyšných 402 eur je zo zdrojov
mesta. Výdavky zahŕňajú mzdu, odvody, stravovanie, tvorbu sociálneho fondu a všeobecný materiál.

Projekt 1.3.3. Praxou k zamestnaniu
Zámer podprogramu: Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Zodpovednosť: Oddelenie správne, oddelenie výstavby životného prostredia a správy majetku
Cieľ:

Podpora vytvorenia pracovného miesta

Plnenie:

Mesto v prvom polroku vytvorilo 1 pracovné miesto program „Praxou k zamestnaniu“ v
Informačnom centre, po dobu 9 mesiacov.

Merateľný Počet pracovných miest podporených ÚPSVaR
ukazovateľ:
Rok
2014
2015
2016
2017
Plánovaná
1
1
hodnota
Skutočná
1
1
hodnota
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
0

Po zmenách
6 222
0
6 222

2018

2019

Skutočnosť
5 107
0
5 107

Komentár: Výdavky rozpočtované neboli. Dohoda s ÚPSVaR bola uzatvorená v zmysle národného
projektu „Praxou k zamestnaniu“ v apríli 2017 s nástupom od 9.mája 2017. Výdavky sú na mzdy
a odvody pre 1 uchádzača o zamestnanie na dobu určitú 9 mesiacov s predpokladanou mesačnou
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celkovou cenou práce 588,11 eur. Plus výdavky na mentorovanie a na úhradu časti nevyhnutných
nákladov súvisiacich s mentorovaným zapracovaním a praxou.
V 4. zmene rozpočtu bol vytvorený nový Projekt 1.3.3. Praxou k zamestnaniu. Na základe
uzatvorenej zmluvy s ÚPSVaR na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci
národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ mesto vytvorilo 1 pracovné miesto na celý pracovný
úväzok na 9 mesiacov.
Výdavky sú na mzdy, odvody, všeobecný materiál a odmenu na mentorovanie v súlade so zmluvou.
Uhrádzané budú z vlastných zdrojov mesta a po refundácii predložených vydokladovaných nákladov
budú následne mestu preplatené vo výške určenej v zmluve, ktorá je nižšia ako 95 % celkovej ceny
práce.
Predpokladané náklady na celý projekt sú vo výške 6 900 eur, z toho výška finančného príspevku na
celý projekt je maximálne 5 854 eur. Nakoľko pracovné miesto bolo vytvorené v máji, projekt bude
realizovaný do februára 2018. Do rozpočtu sa zapojila predpokladaná alikvotná časť výdavkov
z transferu vo výške 5 114 eur a výdavkov z vlastných zdrojov mesta vo výške 5 %. Okrem toho
mesto hradí stravovanie a prídel do sociálneho fondu z vlastných zdrojov, a preto sa do rozpočtu
zapojila predpokladaná alikvotná časť spolu 1 108 eur.

Skutočnosť k 31.12.2017: Keďže sa jedná o dohodu s ÚPSVaR, peňažné prostriedky na vytvorené
pracovné miesta sa získavajú podľa predložených mesačných žiadostí až po skutočnom čerpaní
výdavkov. Výdavky vo výške 5 127 eur zahŕňajú mzdu, odvody, stravovanie, tvorbu sociálneho fondu
a všeobecný materiál. ÚPSVaR preplatil čiastku vo výške 3 214 eur a 1 893 eur je hradených zo
zdrojov mesta.

Podprogram 1.4. Poslanci
Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta
Zodpovednosť: Oddelenie správne
Cieľ:
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta

Plnenie:

Počas roka bolo 7 zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré boli uznášaniaschopné
a plnili tak svoju zákonom určenú činnosť pri riadení a hospodárení s majetkom mesta
a pridelenými kompetenciami v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet zasadnutí MsZ za rok
2014
11

2015
11

2016
11

2017
11

7

11

6

7

2018
11

2019
11

2018
60

2019
60

2018
120

2019
120

Počet zasadnutí komisií MsZ za rok
2014
60

2015
60

2016
60

2017
60

25

33

27

69

Počet prijatých uznesení MsZ za rok
2014
125

2015
125

2016
120

2017
120

93

131

116

117

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017

Po zmenách

25

Skutočnosť

600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

9 588
0
9 588

9 588
0
9 588

5 823
0
5 823

Komentár: Výdavky sú určené na odmeny poslancov za zasadnutia MsZ, zasadnutia komisií a odvody
s tým spojené, všeobecný materiál a občerstvenie na MsZ.
Skutočnosť k 31.12.2017: Plánované odmeny poslancom a členom jednotlivých komisií zriadených

pri mestskom zastupiteľstve boli vyplatené za sledované obdobie vo výplatnom termíne
zamestnávateľa. Skutočnosť je na nákup občerstvenia na zasadnutia vo výške 272 eur, materiál 87
eur, odmeny 4 117 eur, odvody 1 184 eur, cestovné náhrady zahraničné 76 eur a všeobecné služby vo
výške 87 eur na montáž MOXA UPort 1110 1xRS-232 k HER Systému a konzultácie - servisná podpora
na diaľku - elektronický systém hlasovania.

Podprogram 1.5. Geometrické plány, znalecké posudky, poplatky
Zámer podprogramu: Transparentný prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nová Baňa podľa
zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z. n. p. na základe žiadostí od občanov a rozhodnutí MsZ.
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku mesta
Cieľ:
Zabezpečenie podkladov k prevodu nehnuteľností – výdavky za vyhotovenie GP pre
zidentifikovanie nehnuteľností, výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie
minimálnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov nehnuteľností.

Plnenie:

Geometrický plán bol vypracovaný 1 ks na zameranie mestského pozemku k priamemu
predaju – Zámer č. 3/2017 (Záhrb).
Znaleckými posudkami sa určila minimálna všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve
mesta k predajom pozemkov na ul. Záhrbská, Kňazove lúky, Tajch,
Hájska, Školská, Kamenárska, v obci Brehy a taktiež sa znaleckým posudkom určila aj
jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Orange
Slovensko.
Inzercia OVS k predaju 3 mestských budov bola v troch regionálnych tlačiach.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet geometrických plánov
2014
5

2015
33

2016
6

2017
6

0

1

6

1

2018
6

2019
6

2018
8

2019
8

2018
2

2019
2

Počet znaleckých posudkov
2014
14

2015
8

2016
37

2017
8

9

12

21

9

Počet inzercií v regionálnych novinách
2014
4

2015
2

2016
2

2017
2

0

0

0

9

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
2 560

Po zmenách
4 260

26

Skutočnosť
2 551

700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

0
2 560

0
4 260

1
2 552

Komentár: Výdavky sú za vyhotovenie geometrických plánov pre zidentifikovanie nehnuteľností,
výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty
nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov nehnuteľností a správne poplatky.
Na základe schválenej Koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) Mesta Nová Baňa na
roky 2016 – 2020 bolo v roku 2016 a 2017 navrhnuté odpredať aj ďalšie dve nehnuteľnosti. V 2.
zmene rozpočtu boli výdavky zvýšené o 1 700 eur na inzerciu a obchodnú verejnú obchodnú súťaž
formou elektronickej aukcie.
Skutočnosť k 31.12.2017:

Geometrické plány – čerpanie je vo výške 175 eur za zameranie mestského pozemku k priamemu
predaju – zámer č. 3/2017 (ul. Záhrbská).
Znalecké posudky k určeniu minimálnej všeobecnej hodnoty pozemkov k predajom pozemkov –
čerpanie je vo výške 1 080 eur na:
zámer č. 3/2017 predať pozemok – ul. Záhrbská (účel využitia pozemku - na parkovanie auta pri RD),
120 eur,
predaj pozemkov – Kňazove lúky (vstup k stavebnému pozemku – následná výstavba RD), 120 eur,
predaj časti pozemku – Tajch (výstavba bezbariérových WC k penziónu Tajch a spevnenie svahu), 120
eur,
ZP na určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Orange
Slovensko, 120 eur,
predaj časti pozemku – ul. Hájska (využitie pozemku na parkovanie auta pri RD), 120 eur,
predaj časti pozemku – ul. Školská (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zastavaného oporným
múrom), 120 eur,
predaj časti pozemku – k. ú. Brehy (uloženie drenáže, plynového a vodovodného potrubia
a odvodnenie susednej stavby RD ), 120 eur.
predaj pozemku – ul. Školská (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku - prístup k polyfunkčnej
budove súp. č. 145), 120 eur,
predaj pozemku – ul. Kamenárska (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku vjazd k RD), 120 eur.
Správne poplatky na kataster – čerpanie je vo výške 64 eur za nákup kolkov pre Okresný úrad
Žarnovica, katastrálny odbor k projektom: Detské ihrisko MŠ Štúrova, Vybavenie učební ZŠ J. Zemana,
k monitorovacím správam projektov, k vyňatiu z lesného pôdneho fondu pre O2 Slovakia, a.s.
Inzercia zámerov predaja – čerpanie je vo výške 752 eur:
- Inzercia OVS (k odpredaju 3 mestských budov) – Regionpress s.r.o., 295 eur a SB Press, s.r.o.,
159 eur
- Inzercia k opätovnej OVS na 1 nepredanú budovu - Regionpress s.r.o., 125 eur a SB Press, s.r.o.,
47 eur a Petit pres, a.s. 126 eur.
Dražba budov a pozemkov – čerpanie je vo výške 480 eur:
Elektronická aukcia – predaj budovy Klub dôchodcov cez spoločnosť VO SK, a.s. .
Výkup pozemku – mesto za 1 euro vykúpilo pozemok E KN parc. č. 4659/30 – ostatné plochy
o výmere 369 m2 od Stavebného bytového družstva Žiar nad Hronom z dôvodu majetkovoprávneho
vysporiadania pozemku, ktorý slúži ako spojovacia ulička medzi Švantnerovou ulicou a ulicou Šibeničný
vrch. Mesto Nová Baňa má záujem na uvedenom pozemku vybudovať novú kanalizáciu.

Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť
Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá dodržiava a neporušuje platnú legislatívu, predpisy
o účtovníctve, predpisy o rozpočtovaní
Zodpovednosť: Oddelenie správne
Cieľ:
Zabezpečenie pravidelnej kontroly činnosti mesta

Plnenie:

V zmysle zákona bol dodávateľsky vykonaný audit účtovnej závierky.

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet auditov
2014
2015
2
2
2
2

2016
2
2

27

2017
2
2

2018
2

2019
2

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
2 780
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
2 780

Po zmenách
2 780
0
2 780

Skutočnosť
2 778
0
2 778

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2016, audit konsolidovanej účtovnej
závierky za rok 2016 a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.
Skutočnosť k 31.12.2017: Výdavky na audítora boli celkom 2 580 eur a bankové poplatky spojené

s auditom vo výške 198 eur.

Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu
Zámer podprogramu: Včas splácať poskytnuté úvery
Zodpovednosť: oddelenie finančné
Cieľ:
Dodržiavať splátkové kalendáre

Plnenie:

Splátkové kalendáre boli dodržiavané, mesto spláca úvery v súlade so
zmluvami

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Mesačná úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov
2014
12
12

2015
12
12

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
28 500
700 Kapitálové výdavky
0
800 Splátky úverov
177 328
Výdavky na podprogram spolu
205 828

2016
12
12

Po zmenách
28 500
0
177 328
205 828

2017
12
12

2018
12

2019
12

Skutočnosť
28 625
0
144 721
173 346

Komentár: Bežné výdavky sú určené na splátky úrokov z úverov na bytovky A3 a na A4 na Hrádzi
Štátnemu fondu rozvoja bývania. Splátky úverov sú finančné operácie. Ročná čiastka na splátku úveru
aj úrokov na bytovky je rovnaká 93 828,72 eur, úver vrátane úrokov je rozdelený rovnomerne na 30
rokov. Okrem toho je v rozpočte zahrnutá aj splátka úrokov a splátky úveru Slovenskej sporiteľni, a.s.
cez EBRD úverovú linku na zateplenie objektov MsÚ a MŠ Nábrežná. Splátky sú rozložené na 5 rokov,
podľa splátkového kalendára, ročne čiastka 110 000 eur a prislúchajúce úroky. Úver by mal byť
splatený k 30.6.2018.

Skutočnosť k 31.12.2017: Splátky úveru a úrokov za bytovky na Hrádzi sú pravidelne mesačne
poukazované na účet ŠFRB. Splátky boli vo výške 67 543 eur a úroky vo výške 26 286 eur.
Splátky úveru a úroky za zateplenie objektov MsÚ a MŠ Nábrežná si SLSP inkasuje sama štvrťročne.
Splátky boli vo výške 77 178 eur a úroky 2 339 eur.

Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam
Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a presadzovanie jeho záujmov na regionálnych a
celoslovenských fórach.
Zodpovednosť: Oddelenie správne
Cieľ:
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach

Plnenie:

Primátor mesta sa aktívne zúčastňoval pracovných stretnutí a informoval na
poradách vedúcich zamestnancov o získaných nových poznatkoch, zmenách zákona
a pod.
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Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet členstiev mesta v organizáciách
2014
5

2015
5

2016
7

2017
7

6

8

7

7

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
8 291
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
8 291

Po zmenách
8 291
0
8 291

2018
7

2019
7

Skutočnosť
8 837
0
8 837

Komentár: Výdavky sú na úhradu členských príspevkov do združení - ZMO – žiarsky región, ZMOS,
Únia Hlavných kontrolórov, OOCR Region GRON, ZMO Mochovce, ZPOZ, Pohronská cesta, ktorých
členom je aj naše mesto. Výdavky sú vyššie o 1 258 eur ako v roku 2016 z dôvodu zvýšenia členského
za Región GRON.

Skutočnosť k 31.12.2017: Za rok 2017 mesto uhradilo členské 6 združeniam v celkovej výške
8 837 eur (Združeniu hlavných kontrolórov 50 eur, ZPOZ 286 eur, ZMOS 1 180 eur, ZMO Mochovce
573 eur a ZMO ZH 715 (za rok 2016 a 2017) a Združeniu Region GRON 6 033 eur. Združenie
Pohronská cesta členský príspevok za rok 2017 nevyčíslila.

Podprogram 1. 9. Voľby
Projekt 1.9.2. Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Zámery podprogramu: Zabezpečenie činnosti okrskových komisií počas prípravy a konania volieb.
Zodpovednosť: správne oddelenie
Cieľ:

Dodržať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce.
Voľby sa konali 4. novembra 2017
Merateľný ukazovateľ: Počet bezchybne odovzdaných zápisníc
Rok
2017
2018
2019
Plánovaná hodnota
6
Skutočná hodnota
6

Plnenie:

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
5 000
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
5 000

Po zmenách
5 000
0
5 000

Skutočnosť
2 850
0
2 850

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť okrskových volebných komisií, sú v plnenej výške
preplácané zo strany štátu.

Skutočnosť k 31.12.2017: Čerpanie bolo podľa usmernenia Okresného úradu a v zmysle platnej
legislatívy o voľbách. Výdavky boli použité na nákup občerstvenia členom okrskových volebných
komisií 134 eur, telekomunikačné poplatky 30 eur, nákup materiálu 157 eur, prepravné a PHM 363
eur, nájomné 33 eur, stravné 402 eur, odmeny zamestnancom zabezpečujúcich voľby 300 eur,
odvody 24,03 eur, odmeny zapisovateľom a členom okrskových volebných komisií 1 405 eur.
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Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom
Rozpočet
programu

Rozpočet
2017
16 748

Rozpočet po
zmenách
20 844

Skutočnosť
19 530

Podprogram 2.1. Matrika
Zámer podprogramu: Organizácia dôležitejších okamihov v živote občanov mesta a ich dôstojná
realizácia na vysokej spoločenskej úrovni. Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané bez zbytočného
odkladu.
Zodpovednosť: Oddelenie správne
Cieľ:
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a promptné vydávanie
matričných dokumentov

Plnenie:

Fungovanie matričného úradu bolo zabezpečované plynule podľa požiadaviek
klientov.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Predpokladaný počet občianskych obradov za rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019
40
40
40
40
40
40
60
49
14
16
Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok
2014
2015
2016
30
30
30
104
10
62
Zápis do pamätnej knihy mesta

2017
30
11

2018
30

2019
30

2014
30
áno

2016
30
26

2017
30
25

2018
30

2019
30

Po zmenách
14 944
0
14 944

Skutočnosť
15 476
0
15 476

2015
30
34

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
14 348
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
14 348

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd a odvodov do poisťovní.
Nakoľko matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu na obce (osvedčovanie listín je originálna
právomoc mesta), časť výdavkov vo výške 10 334 eur je preplácaná formou transferu a 4 014 eur je
z rozpočtu mesta.
V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 190 eur na telekomunikačné služby a materiál z dôvodu
zosúladenia transferu zo štátu s plánovanou výškou výdavkov v rozpočte mesta.
V 4. zmene bolo zvýšenie miezd o 4 %, t.j. o 325 eur a odvodov o 81 eur, spolu o 406 eur.

Skutočnosť k 31.12.2017: Transfer zo štátu vo výške 10 919 eur a prostriedky z rozpočtu mesta
vo výške 4 556 eur boli použité na: mzdy 10 034 eur, odvody do poisťovní 2 372 eur, cestovné 41
eur, poštovné služby 382 eur, telekomunikačné služby 256 eur, všeobecný materiál 165 eur, údržba
software 25 eur, oprava osvetlenia 419 eur, každoročné školenie matrikárok na Podbanskom 268 eur,
stravovanie 374 eur, tvorba sociálneho fondu 94 eur, a poplatky 25 eur.
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Podprogram 2.2. SOZA
Zámer podprogramu: Používanie hudobnej produkcie počas Novobanského jarmoku a akcií
usporiadaných oddelením kultúry a informácií
Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií
Cieľ:

Splnenie záväzkov voči autorskému zväzu na
akejkoľvek verejnej hudobnej produkcie

Plnenie:

Cieľ sa plní priebežne počas roka.

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie
2014
2015
2016
2017
22
22
22
20
17
18
15
10

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
1 200
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
1 200

Po zmenách
1 200
0
1 200

legálne

2018
20

používanie

2019
20

Skutočnosť
1 335
0
1 335

Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia,
kde sa používa reprodukovaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia a jarmok. Rozpočet je zvýšený
o 200 eur z dôvodu organizovania Stretnutia banských miest a obcí Slovenska v roku 2017 v meste
Nová Baňa.

Skutočnosť k 31. 12.2017:
SOZA – KULTÚRA: SOZA boli zaplatené poplatky za kultúrne podujatia, na ktorých bola použitá
hudba podliehajúca spoplatneniu (33. ročník Novobanskí heligónkari, koncerty Emila Struhára a
skupiny TEXAS v rámci kultúrneho leta, vystúpenie skupiny Gápelské šípy počas slávnostného
otvárania Rozhľadne Háj, koncert Szdidi Tobias, podujatia Čas radostný, čas vianočný a Benefičný
koncert MY A NAŠE MESTO v sume 459 eur. Z tejto položky bol hradený aj licenčný poplatok (LITA)
a autorský honorár (AURA Pont) za divadelné predstavenie Írska kliatba v sume 540 eur.
Ostatné podujatia, organizované mestom nepodliehali spoplatneniu.
SOZA – ŠPORT: K 31 12. 2017 nebolo usporiadané športové podujatie s hudobnou produkciou.
SOZA – 10. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska: SOZA bol za toto podujatie, ktoré sa
uskutočnilo v Novej Bani v máji 2017, zaplatený poplatok v sume 168 eur.
SOZA – 26. ročník Novobanský jarmok: SOZA bol za toto podujatie, uskutočnené v dňoch 29. –
30. 9. 2017 zaplatený poplatok v sume 168 eur.

Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS
Zámer podprogramu:
prevádzkyschopnosti

Údržba

zariadenia

na

prenos

informácií

a zabezpečenie

jeho

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Informovanosť občanov

Plnenie:

Pracovníkmi TS je zabezpečovaná priebežná údržba MR, v prípade porúch na
centrálnom riadiacom systéme TS zabezpečujú údržbu v spolupráci s dodávateľom
riadiaceho systému. Informovanosť občanov bola zabezpečená.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 135
2014
135

2015
135

2016
143

2017
143

143

143

143

143

31

2018
143

2019
143

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
1 200
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
1 200

Po zmenách
1 200
3 500
4 700

Skutočnosť
1 200
1 519
2 719

Komentár: Výdavky sú určené na opravu mestského rozhlasu. Sú zasielané formou príspevku
Technickým službám mesta. Pracovníkmi TS sa zabezpečuje priebežná údržba mestského rozhlasu,
v prípade porúch na centrálnom riadiacom systéme TS musia zabezpečovať údržbu v spolupráci
s dodávateľom riadiaceho systému.
V 4. zmene rozpočtu boli pridané výdavky vo výške 3 500 eur, určené na rozšírenie VISO
v rekreačnej oblasti Tajch.

Skutočnosť k 31.12.2017:
Bežné výdavky: Pracovníkmi TS bola zabezpečená priebežná údržba mestského rozhlasu. Poruchy
na centrálnom riadiacom systéme VISO musia TS zabezpečovať v spolupráci s dodávateľom
riadiaceho systému.
Kapitálové výdavky: Bolo zakúpené zariadenie VISO v hodnote 1 519 eur. Vzhľadom k tomu, že
uvedené zariadenie bolo modernizované a dodávka meškala, namontované bude až v roku 2018.
Prostriedky za montáž TS nebudú požadovať.

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť
Rozpočet
programu

Rozpočet
2017
118 778

Rozpočet po
zmenách
127 435

Skutočnosť
116 799

Zámer programu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta, majetku, života
a zdravia občanov

Podprogram 3.1. Mestská polícia prevencia
Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta a majetku
Preventívne pôsobiť na právne vedomie občanov v záujme dodržiavania všeobecne záväzných
právnych noriem.
Zodpovednosť: Mestská polícia
Cieľ:
Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami

Plnenie:

Cieľ je priebežne plnený. Keďže v prvom polroku nebola na prácu príslušníkov MsP
podaná žiadna sťažnosť, neboli pochybnosti o využívaní zákonných prostriedkov. Počet
riešených priestupkov a podnetov sú primeranými ukazovateľmi hodnoteného obdobia.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná

Počet riešených priestupkov
2014
450

2015
400

2016
400

2017
400

395

433

519

443

2018
400

2019
400

2018
100

2019
100

Počet riešených podnetov
2014
100

2015
100

2016
100

2017
100

100

143

112

107

32

hodnota
Cieľ:

Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov

Plnenie:

Cieľ bol prekročený reagovaním na záujem škôl o prednášky a rozvinutím novej
spolupráce s CVČ pri organizovaní súťaží. Na plnenie cieľa poukazuje aj množstvo
prejednaných priestupkov bez pokuty, pričom tento ukazovateľ nebol primerane
naplnený najmä pre absenciu jedného príslušníka.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet prednášok, besied, článkov v novinách
2014
15

2015
10

2016
10

2017
10

16

22

16

20

2018
10

2019
10

2018
200

2019
200

Počet individuálnych napomenutí bez pokuty
2014
200

2015
200

2016
200

2017
200

143

145

179

159

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
6 000
Výdavky na podprogram spolu
6 000

Po zmenách
0
6 000
6 000

Skutočnosť
0
5 720
5 720

Komentár: Kapitálové výdavky vo výške 6 000 eur sú určené na rozšírenie kamerového systému
v meste. Navrhuje sa namiesto statickej kamery umiestniť na roh budovy centra otočnú zoomovaciu
kameru a pôvodnú statickú preložiť na stĺp oproti Komunitnému parku. Za účelom zlepšenia
ukladacieho priestoru sa navrhuje vymeniť záznamník, ktorý umožní ukladať väčší počet obrázkov
a zlepšiť ich kvalitu a čitateľnosť.

Skutočnosť k 31.12.2017: V rámci podprogramu prevencia bol rozšírený mestský kamerový
systém o jednu zoomovaciu kameru, ktorá bola umiestnená na Námestie slobody so zobrazovacou
schopnosťou až po kostol a jedna nová kamera bola umiestnená na Námestí sv. Alžbety so
schopnosťou monitorovať komunitný park. Okrem toho bol zakúpený nový poloprofesionálny
záznamník, ktorý bol umiestnený do klimatizovanej miestnosti serverovne. Rozšírenie kamerového
systému bolo zabezpečené v celkových výdavkoch 5 720 eur. Opatreniami sa zvýšil počet kamier z 9
na 11 a zlepšila sa kvalita zobrazovania.

Podprogram 3.2. Mestská polícia represia
Zámer podprogramu: Vynucovanie dodržiavania poriadku pomocou sankcií
Zodpovednosť: Mestská polícia
Cieľ:
Ukončiť konanie o priestupku v blokovom konaní alebo odovzdaním

Plnenie:

Plnenie cieľa charakterizuje počet ukončených vecí blokovým konaním a odovzdaných
vecí na ďalšie konanie ako zákonného nástroja represie. Tento cieľ bol prekročený
v dôsledku prísnejšieho postupu zistených priestupkov v zóne s dopravným
obmedzením.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota

Počet blokových pokút
2014
150

2015
150

2016
150

33

2017
200

2018
200

2019
200

Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

231

253

316

248

Počet odovzdaných vecí
2014
20

2015
20

2016
20

2017
20

18

25

11

30

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
104 540
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
104 540

Po zmenách
109 975
0
109 975

2018
20

2019
20

Skutočnosť
101 747
0
101 747

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície. Okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody
pre 7 príslušníkov MsP, sú výdavky na pracovné odevy, pohonné hmoty, servis a poistenie
vozidiel, pracovné, hygienické a písacie pomôcky, sú tu zahrnuté aj odmeny za odchyt psov, aj
výdavky na údržbu kamerového systému.
V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 940 eur na cestovné náhrady vo výške 500 eur a školenia, kurzy
vo výške 440 eur. Na mestskú políciu bol prijatý nový príslušník, ktorý musel absolvovať kurz odbornej
spôsobilosti v Nitre v trvaní troch mesiacov s nástupom 20.3.2017
V 4. zmene bol rozpočet zvýšený o 4 495 eur a to - zvýšenie miezd o 4 %, t.j. o 1 842 eur, odmeny o
1 310 eur, odvody o 643 eur. Okrem toho mestská polícia vylepšuje mestský kamerový
systém zakúpením jednej kamery a záznamového zariadenia za 700 eur.

Skutočnosť k 31.12.2017:
Rozpočet mestskej polície na rok 2017 bol v časti bežných výdavkov naplánovaný vo výške 104 540
eur a v rámci úprav došlo k jeho zvýšeniu na 109 975 eur. Navýšenie súviselo s výdavkami na
absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti nového príslušníka, so zvýšením miezd a odvodov a so
zakúpením nového počítača, ktorý nahradil v decembri skolabovaný PC. Celkovo boli výdavky MsP
čerpané primerane, avšak pre zníženie množstva pracovných zmien v dôsledku dlhodobej absencie
jedného príslušníka, ale aj úsporami v iných položkách bolo dosiahnuté čerpanie na 93 % a úspora
predstavovala 8 227 eur.
Výdavky na mzdy boli vo výške 65 998 eur a odvody vo výške 24 299 eur. Čerpanie prostriedkov na
mzdy a odvody neprebiehalo v zmysle plánu. Jeden príslušník dal výpoveď k 1.1.2017 a nový
príslušník ho nahradil až k 1.7.2017. Od polovičky septembra bol do konca roku na dlhodobej PN iný
príslušník, a preto v položkách mzdy, odvody a príplatky došlo k miernym úsporám.
Položka cestovné naplánovaná po úprave vo výške 500 eur na účely preplácania cestovného na
kurz odbornej spôsobilosti bolo vyčerpaných len 178 eur podľa predložených cestovných lístkov.
K úspore došlo využitím na dochádzku do kurzu prevažne individuálnu dopravu, čo si príslušník nedal
uhrádzať. V položke poštové služby bolo čerpanie vo výške 68 eur. Za telekomunikačné služby
bolo uhradené až 543 eur z pôvodne naplánovaných 240 eur. K výraznému prekročeniu došlo
v dôsledku došlej faktúry na MsÚ za niekoľkoročné neuhradenie za rozhlas, čo bolo primerane
prenesené aj na rozpočet mestskej polície. Položka výpočtová technika bola naplánovaná vo výške
700 eur až v rámci úprav v dôsledku kolapsu PC a nový PC bol zakúpený v cene 696 eur.
Na všeobecný materiál bolo vyčerpaných 296 eur. Prostriedky boli využité na pracovné a písacie
pomôcky, hygienické pomôcky, akumulátory a pod. Za strelivo bolo uhradené 60 eur, zakúpené boli
náboje pre cvičné streľby. V položke rovnošaty bolo vyčerpaných z naplánovaných 2000 eur 2 179
eur. Prekročenie rozpočtu spôsobila neplánovaná výmena príslušníkov na pracovisku. Prostriedky boli
použité na zakúpenie súčasti uniformy v zmysle rovnošatového predpisu. Na PHM bolo z
naplánovaných 2 200 eur použité 1 699 eur. Veľký vplyv na úsporu má spôsob využívania vozidla
NIVA, ktorým sa jazdí len v nutných prípadoch, v neprístupných terénoch ale aj menší počet
príslušníkov a tým menej realizovaných zmien. Do júla bol jeden príslušník v kurze a od septembra bol
jeden príslušník na dlhodobej PN. Za servis a údržbu bolo zaplatené 882 eur za drobnú údržbu
a STK (oprava sedadla, výmena oleja, oprava nárazníka, zimné pneumatiky). Za poistenie bolo
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uhradené 501 eur a to za zákonné a havarijné poistenie vozidla Š. Roomster a Niva. Položka údržba
zvukovej a obrazovej techniky súvisí s mestským kamerovým systémom a z naplánovaných 700
eur na jeho údržbu resp. opravy bolo čerpané len 70 eur na zakúpenie jedného zdroja do rádiostanice.
Za školenia a kurzy bolo uhradené 490 eur na zabezpečenie odborného školenia pre nového
príslušníka. Z položky propagácia bolo vyčerpaných 33 eur na zakúpenie reflexných pások
a magnetiek pre deti. Za posudky bolo uhradené 167 eur za lekárske a psychologické posudky
v súvislosti s obnovou zbrojného preukazu pre výkon povolania. V položke stravné bolo
z naplánovaných 3 003 eur
vyčerpaných 2 648 eur. Na úsporách mala zásluhu dlhodobá
práceneschopnosť príslušníka. Prídel do sociálneho fondu bol vo výške 611 eur, a poplatok za
odpady bol vo výške 175 eur a náhrada PN vo výške 121 eur.

Podprogram 3.3. Veterinárna oblasť
Zámer podprogramu: Usmerňovanie chovu psov v zmysle platných zákonov
Zodpovednosť: Mestská polícia
Cieľ:
Vynútenie dodržiavania noriem v oblasti chovu psov a ich evidovania.

Plnenie:

Počet riešených priestupkov v oblasti chovu psov sa nepodarilo naplniť tak ako sa
predpokladalo. Na znížený počet mal vplyv aj menší počet príslušníkov. Počet
odchytených psov odráža realitu pohybu psov mimo chovného priestoru a jej odhad
bol primeraný.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet riešených priestupkov na úseku chovu psov
2014
30

2015
30

2016
30

2017
30

31

44

27

25

2018
30

2019
30

2018
30

2019
40

Počet odchytených psov
2014
25

2015
30

2016
30

2017
30

52

59

41

47

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
810
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
810

Po zmenách
1 010
0
1 010

Skutočnosť
658
0
658

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku karanténnej stanice a odvoz kadáverov.
V 4. Zmene bol rozpočet zvýšený o 200 eur na zabezpečenie spotrebného materiálu pre
prevádzkovanie karanténnej stanice a známky pre psov.

Za spotrebný materiál, (čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, krmivo, známky pre psov
a pod.) bolo uhradené len 294 eur. K úspore došlo najmä na krmive, ktoré bolo dodávané ako dary
chovateľmi psov. Nájomné za prenájom veterinárnej ambulancie bolo vo výške 105 eur. Za odvoz
kadáverov asanačnou spoločnosťou a veterinárne služby bolo uhradené 209 eur.

Podprogram 3.4. Požiarna ochrana
Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov
Získanie stavebného povolenia na stavebné úpravy objektu
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Zodpovednosť: oddelenie správne - požiarny technik MsÚ a za KR oddelenie výstavby, ŽP a správy
majetku mesta
Cieľ:

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol

Plnenie:

Plánované preventívne kontroly v rodinných domoch neboli vykonané
z dôvodu zmeny personálneho obsadenia veliteľa jednotky a členov DHZM.

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Cieľ:
Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet vykonaných kontrol
2014
2015
2016
2017
2018
20
50
50
120
120
163
185
0
0
Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu
Počet vyhotovených dokumentácií
2017
1
2

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
6 980
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
6 980

Po zmenách
7 980
1 990
9 970

2019
120

Skutočnosť
6 205
1 990
8 195

Komentár:
Bežné výdavky: Výdavky sú na odmeny vrátane odvodov pre členov Dobrovoľného hasičského
zboru, ktorí vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly na území mesta. Celkové výdavky sú vyššie
ako v roku 2016, čiastka 4 980 eur je zo zdrojov mesta určená pre Dobrovoľný hasičský zbor na
činnosť a bude slúžiť na pokrytie nákladov na energie a náklady na prevádzku automobilu IVECO
Daily, materiál, PHM a technické prostriedky. Čiastka 2 000 eur je predpokladaná zo zdrojov Požiarnej
ochrany SR, ako v priebehu roka 2016.
V 4. zmene – bol rozpočet výdavkov zvýšený o 1 000 eur z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR. V pôvodnom rozpočte je už plánovaná výška 2 000 eur. Dotácia bude použitá pre
Dobrovoľný hasičský zbor mesta na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO.
V 7.zmene bol rozpočet upravený len presunmi a to čiastka 640 eur zo školení bola použitá vo
výške 447 eur na špeciálny materiál a 193 eur na servis vozidla.

Skutočnosť k 31.12.2017: Plánované preventívne kontroly v rodinných domoch neboli vykonané
z dôvodu zmeny personálneho obsadenia veliteľa jednotky a aj členov Dobrovoľného hasičského
zboru mesta Nová Baňa. V mesiaci december zložili noví členovia zákonom predpísaný sľub a určili si
plán práce v nasledujúcom období. Finančné prostriedky sa v roku 2017 čerpali prevažne na špeciálny
materiál 1 130 eur, PHM a mazivá 300 eur, servis a údržba 301 eur, školenia, kurzy a semináre 1 946
eur, dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Nová Baňa n. o. vo výške 2 540 eur, vodné a stočné 17 eur
a všeobecný materiál 34 eur. Z toho príspevok vo výške 2 976 eur mesto získalo z Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR.
Kapitálové výdavky
Po rekonštrukcii budovy na ul. M.R.Štefánika 27, výstavbe garáže a následnom odovzdaní objektu do
užívania Dobrovoľnému hasičskému zboru, sa mesto chcelo uchádzať o dotáciu zo štátu na účely pre
Dobrovoľné hasičské zbory. V objekte zostáva dokončiť spevnená plocha, prístrešok, brána a
zavedenie UK a vody do garáže. Tieto stavebné úpravy si budú vyžadovať stavebné povolenie, na
ktoré je nutné vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou bude rozpočet prác, na základe
ktorého mesto bude žiadať dotáciu od štátu.
V 5. zmene bol rozpočet zvýšený o 1 990 eur na projektovú dokumentáciu. Po rekonštrukcii budovy
na ul. M.R.Štefánika 27, výstavbe garáže a následnom odovzdaní objektu do užívania Dobrovoľnému
hasičskému zboru, sa v tomto roku chce mesto uchádzať o dotáciu zo štátu na účely pre Dobrovoľné
hasičské zbory. V objekte zostáva dokončiť spevnená plocha, prístrešok, brána a zavedenie UK a vody
do garáže. Tieto stavebné úpravy si budú vyžadovať stavebné povolenie, na ktoré je nutné
vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou bude rozpočet prác, na základe ktorého
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budeme žiadať dotáciu od štátu. Zámery projektu je získanie stavebného povolenia na stavebné
úpravy objektu. Cieľom je vypracovanie projektovej dokumentácie.
Skutočnosť k 31.12.2017: V 2. polroku 2017 bola vyhotovená projektová dokumentácia na
zhotovenie prístrešku na hasičskú techniku a spevnené plochy dvora v objekte M.R.Štefánika 27
v celkovej sume 1 990 eur.

Podprogram 3.5. Civilná ochrana
Zámer podprogramu: Starostlivosť o skladové zásoby masiek v sklade CO
Zodpovednosť: správne oddelenie
Cieľ:

Zachovať vo funkčnom stave sklad CO

Plnenie:

Skladovaný materiál bol udržiavaný v akcieschopnom stave, bola vykonávaná
pravidelná kontrola skladníkom CO a na konci roka bola vykonaná aj inventarizácia
majetku CO

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet skladov
2014
1

2015
1

2016
1

2017
1

1

1

1

1

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
448
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
448

Po zmenách
480
0
480

2018
1

2019
1

Skutočnosť
479
0
479

Komentár: Výdavky sú na odmenu skladníka CO a zákonných odvodov. Odmenu aj odvody prepláca
štát. V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 32 eur na základe oznámenia Odboru krízového riadenia
Okresného úradu Žarnovica, ktorý spravuje výdavky na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov
štátneho rozpočtu.
V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 32 eur z prostriedkov štátu na základe oznámenia Okresného
úradu Odboru krízového riadenia pre skladníka CO.

Skutočnosť k 31.12.2017: Finančné plnenie na tomto úseku bolo v dvoch položkách a to na
odmenu skladníka CO vo výške 361 eur a súvisiace odvody do poisťovní vo výške 81 eur.

Program 4. Propagácia a prezentácia mesta
Rozpočet
programu

Rozpočet
2017
12 553

Rozpočet po
zmenách
16 792

Skutočnosť
15 992

Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu: Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí mesta pre návštevníkov a obyvateľov mesta, taktiež v rámci mikroregiónu a
BBSK prostredníctvom propagačných materiálov aj v cudzom jazyku. Zároveň udržiavanie dobrého
technického stavu informačných tabúľ v meste.
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Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií
Cieľ:

Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných
materiálov

Plnenie:

V roku 2017 sa cieľ podprogramu plnil zviditeľňovaním mesta prostredníctvom
spolupráce s inými mestami, rozhlasovými reláciami v oslovených mestách a obciach,
zasielaním informácií a plagátov využitím pošty a elektronickej pošty, uverejňovaním
aktivít na webovej stránke mesta, v Novobanských novinách a internetových portáloch
zaoberajúcich sa cestovným ruchom, podávaním informácií o pripravovaných aktivitách
v informačnom centre. Propagačný materiál mesta bol poskytovaný počas aktivít, ktoré
sú uvedené nižšie v komentári. Zakúpený bol vo vyššom počte ako bolo pôvodne
plánované na rok aj z dôvodu slávnostného otvárania Rozhľadne Háj, na ktorom sa
zúčastnili turisti nielen z nášho mesta, ale aj z celého Slovenska. Taktiež bola vyplatená
odmena autorovi pripravovanej knihy Atmosférický stroj Isaaca Pottera. Tiež bol
upravený informačný pylón nachádzajúci sa pri vstupe do mesta z diaľnice.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Propagačný materiál
2014
10

2015
15

2016
15

2017
15

22

21

33

23

2018
15

2019
15

2018
0

2019
0

Informačné tabule
2014
1

2015
1

2016
0

2017
0

1

1

0

0

Celkovo bolo zakúpených 23 druhov propagačného materiálu v celkovej hodnote 6 183 eur a to rôzne
druhy keramiky, fľaša s baníckymi postavičkami, plán mesta, šnúrky na krk, tričká, skladačka NCH
Vojšín v anglickom jazyku a skladačka Štôlňa trojkráľová tiež v anglickom jazyku, skladačka NCH
Zvonička, rôzne súpravy pier, perá, igelitky, obaly na mobil, papierové a textilné tašky, šiltovky,
mapa Štiavnických vrchov, turistické známky, bulletiny a kniha Atmosférický stroj Isaaca Pottera.
Uvedený materiál je označený názvom mesta a aj erbom mesta Nová Baňa.
Propagačný materiál bol poskytnutý napr. na medzinárodný veľtrh cestovného ruchu v Brne, veľtrh
cestovného ruchu ITF SLOVAKIA TOUR v Bratislave, reprezentáciu v medzinárodnej súťaži v
Bielorusku v stolnom tenise, na lyžiarske preteky, prvý slávnostný šachtág, na akciu Prechod
Pohronským Inovcom - najstarší a z najďalej účastník, do tombol a besied so spisovateľmi v mestskej
knižnici, prijatie divadelníkov 42. ročníka Melekova divadelná Nová Baňa, Deň učiteľov, na Mestskú
cyklistickú súťaž, Regionálnu prehliadku speváckych zborov okresov Detva, ZC a ZH, v partnerských
mestách Mimoň a NIN, propagácia na májových pretekoch JŠ BERI, 10. stretnutie banských miest a
obcí Slovenska, Prezentácia na Strunobraní, ocenenie Najlepší žiaci, Súťaž vo varení gulášu, Tajchová
osmička, Európsky týždeň mobility pre MŠ, Novobanský zraz veteránov, na projekt Prevencia očami
detí, návšteve z partnerskej Mimone, slávnostné prijatie žiakov združenej školy, prezentácia na
slávnostnom otváraní Rozhľadne Háj, natáčanie televíkendu NCH Zvonička – RTVS, šachový turnaj,
vyhodnotenie súťaže fotografickej súťaže z partnerského mesta Nin, darcom krvi, vianočný
basketbalový turnaj, odovzdanie kníh o atmosférickom stroji autorovi a hosťom besedy spojenej
s krstom knihy a ďalším.
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
12 553
0
12 553

Po zmenách
16 792
0
16 792
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Skutočnosť
15 992
0
15 992

Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu v hodnote 4 500 eur aj v cudzom jazyku, na
kancelársky materiál a materiál na údržbu informačných tabúľ, na mzdy pre pracovníčku informačného
centra, ktorá zároveň pracuje aj na úseku Propagácie a za hosťovanie na web stránkach náučných
chodníkov Zvonička a Zbojnícke studničky.
V 4. Zmene bolo zvýšenie rozpočtu miezd o 4 %, t.j. o 180 eur, odmien o 100 eur a odvodov o 62
eur, spolu o 242 eur. Rozpočet sa zvýšil ešte o 1 497 eur na zakúpenie a propagáciu mesta
v turistickej mape Štiavnické vrchy, ktorá pôvodne nebola plánovaná. Spolu o 1 839 eur.
V 7.zmene bol rozpočet zvýšený o 2 400 eur - za vyhotovenie a zakúpenie propagačného materiálu
z dôvodu slávnostného otvárania Rozhľadne Háj. Propagačný materiál bol formou upomienkových
predmetov určený na túto príležitosť ako spomienka na uvedenú výnimočnú udalosť, ktorej sa
zúčastnili nielen obyvatelia nášho mesta, ale aj vzdialených miest Slovenska.

Skutočnosť k 31. 12. 2017: Celkové výdavky sú vo výške 15 992 eur. Náklady na mzdy, odvody,
sociálny fond, stravovanie za pracovníčku informačného centra, ktorá zároveň pracuje aj na úseku
Propagácie a dohodu, boli vo výške 7 491 eur.
Na kancelársky materiál a tlač bola použitá čiastka 89 eur. Propagačný materiál bol zakúpený za 6 183
eur. Každý propagačný materiál je vyznačený erbom a názvom mesta. Slúži na propagáciu
a prezentáciu mesta Nová Baňa na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatiach
a výstavách. 198 eur bolo použité na úpravu informačného pylónu. Čiastka 1 997 eur sa skladá z
1 497 eur za kúpu turistickej mapy Štiavnické vrchy a zároveň propagáciu mesta v uvedenej mape a
500 eur za vyplatenie odmeny autorovi knihy Atmosférický stroj Isaaca Pottera. Výdavky v sume 34
eur sú za hosťovanie na web stránkach náučných chodníkov.

Program 5. Cestná doprava
Rozpočet
programu

Rozpočet
2017
244 368

Rozpočet po
zmenách
450 105

Skutočnosť
410 173

Podprogram 5.1. Cestná doprava autobusové spoje
Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta.
Zachovanie dopravnej obslužnosti v Novej Bani, miestna časť Bukovina,
Kútovci a Ílend

Plnenie:

Splnené.

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota cez Bukovinu
2014
2015
2016
2017
2018
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Počet liniek Nová Baňa – Kútovci
2014
2015
2016
2017
2018
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Počet liniek Nová Baňa – Ílend
2014
2015
2016
2017
2018
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Rozpočet výdavkov podprogramu

39

2019
14

2019
13

2019
21

Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
58 500
0
58 500

Po zmenách
58 500
0
58 500

Skutočnosť
39 165
0
39 165

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečení prímestskej dopravy
s vnútroobecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Malá Lehota cez Bukovinu, Kútovci a Ílend. Sú
vyššie ako v roku 2016 o 18 700 eur, sú na úrovni 7. zmeny rozpočtu 2016.
Zvýšenie výdavkov na rok 2017 na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečovaní dopravy
prímestskými autobusmi sa navrhuje na základe skutočnej fakturácie v roku 2016 za obdobie od
12/2015 do 10/2016 a predpokladu výšky dofinancovanie do konca roka. Dôvodom je zvýšenie
ekonomickej ceny na 1 km, ktorú ovplyvnili odpisy z investícií do obnovy vozidlového parku
prímestskej dopravy a zmeny odpisovej politiky spoločnosti SAD z dôvodu prehodnotenia fyzického
a morálneho opotrebovania hmotného majetku.

Skutočnosť k 31.12.2017: V zmysle Dohody o poskytnutí prepravy a úhrade časti vzniknutej straty
za prepravu zo dňa 26.3.2013 týkajúcej sa prímestských liniek s vnútroobecnou obsluhou boli
uhradené náklady formou príspevku za obdobie 12/2016 -11/2017 vo výške 39 165 eur. V priebehu
roka 2017 však došlo zo strany SAD k zníženiu ekonomickej ceny za 1 km a to prehodnotením
odpisov z investícií obnovy vozového parku. Na porovnanie ekonomická cena za 1 km sa pohybovala
počas roku 2017 v rozpätí od 1,10 eur – 1,35 eur, kým v roku 2016 sa pohybovala v rozpätí od 1,60
eur – 1,89 eur. Touto zmenou došlo k úspore finančných prostriedkov.

Podprogram 5.2. Cestná doprava – TS
Zámer podprogramu: Funkčné cesty
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 5.2.1. Údržba miestnych komunikácií
Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Údržba a oprava cestného telesa a chodníkov po zimnej údržbe a
zabezpečenie funkčného povrchu vozovky a chodníkov v mimozimnom období

Plnenie:

Zabezpečovaná bola oprava závad na vozovke zistených po zimnej prevádzke a
údržba celej dĺžky udržiavaných ciest.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Náklady na 1 km v eur/rok
2014
1 177

2015
1 177

2016
1 177

2017
1 177

1 177

1 177

1 177

2 236,14

2018
1 177

2019
1 177

2018
104,09

2019
104,09

Dĺžka udržiavaných ciest v km
2014
104,09

2015
104,09

2016
104,09

2017
104,09

104,09

104,09

104,09

104,09

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia

Rok 2017

Po zmenách
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Skutočnosť

600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

75 583
6 000
81 583

231 177
30 435
261 612

230 448
19 457
249 905

Komentár: Bežné výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na
zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávky MK. Z toho na opravy MK
dodávateľsky je vyčlenená čiastka 10 000 eur.
V 4. Zmene bolo zvýšenie rozpočtu miezd o 4 %, t.j. o 1 759 eur a zároveň boli schválené pre TS
bežné účelové výdavky vo výške 167 110 eur na:
Asfaltovanie vjazdov dodávateľsky – verejné priestranstvá pri bytových domoch č. 12, 16, 32, 34, 36,
38 (vstupy č. 1-5) na ul. Cintorínska, zvýšenie o 26 110 eur.
Asfaltovanie odstavných plôch dodávateľsky (parkovisko pri cintoríne, parkovisko škôlka, ul. Nábrežná)
– vyasfaltovanie existujúcich parkovísk na cintoríne, parkovisko škôlka na ul. Nábrežná a parkovisko
na ul. Nábrežná pri bloku B. Suma je vo výške 29 700 eur.
Údržba MK súvislým asfaltovaním dodávateľsky – výdavky vo výške 80 000 eur sú určené na opravy
MK asfaltovaním dodávateľsky na vybratých uliciach: ul. Hrádza a ul. Kamenárska. Vysprávky MK –
oprava výtlkov – výdavky vo výške 30 000 eur dodávateľsky - oprava sa bude týkať ulíc: Matiašova,
Podhorská, Slnečná, Hornozemská, Štefankova, Legionárska, Robotnícka, Brezová, Pod Zvoničkou,
Laznícka, Prírodná, Slameníkova, Nemocničná, Banícka, Šibeničný vrch, Bôrina, Sedlová, Chotár,
Dodekova, Záhrbská a Švantnerova.
Nákup a osadenie zrkadla na ul. A. Kmeťa – výdavky vo výške 1 300 eur boli určené na nákup
a osadenie zrkadla na ul. A. Kmeťa.
V 5.zmene boli na opravu prepadnutého chodníka pred farou TS poskytnuté účelové prostriedky vo
výške 1 000 eur.
V 7.zmene bolo zníženie rozpočtu o 14 275 eur - presuny v mzdovej oblasti TS na iné podprogramy
a projekty. Zároveň aj na Podprogram 10.5. Novobanský jarmok - mzdové náklady neboli pri tvorbe
rozpočtu na jarmok plánované.

Skutočnosť k 31.12.2017:
Bežné výdavky:
Bežný príspevok pre TS na údržbu MK bol poskytnutý vo výške 230 448 eur, z toho bežný účelový
príspevok bol vo výške 167 381 eur. TS cez externého dodávateľa asfaltovali vjazdy pri bytových
domoch č. 12, 16, 32, 34, 36, 38 (vstupy č. 1-5) na ul. Cintorínska (26 106 eur), opravovali chodník
pred farou (1 000 eur), dodávateľsky asfaltovali odstavné plochy, konkrétne sa jednalo o
vyasfaltovanie existujúcich parkovísk na cintoríne, parkovisko škôlka na ul. Nábrežná a parkovisko na
ul. Nábrežná pri bloku B (29 700 eur). Taktiež sa súvisle vyasfaltovali ul. Nad hrádzou a ul.
Kamenárska (79 729 eur). V máji sa konali oslavy banských miest, TS boli nápomocné pri prácach
spojených s oslavami.
Kapitálové výdavky
V rozpočte je čiastka 6 000 eur určená na úpravu spevnených plôch ul. Štúrova.
V 2. Zmene rozpočtu bol kapitálový príspevok pre TS zvýšený o 1 100 eur na akciu Úprava
spevnených plôch Pod Sekvojou na zakúpenie štrkov potrebných pre ukončenie prác na danej akcii.
Jedná sa o akciu z roku 2016.
V 4. zmene bol rozpočet zvýšený o 23 400 eur na:
Vybudovanie odstavnej plochy na ul. Nábrežná – pred blokom E dodávateľsky. Posunutím obrubníkov
a vyasfaltovaním okruhu okolo bloku E sa dosiahne spriechodnenie cesty popred vchody daného
bloku. Rozpočet sa zvýšil o 13 400 eur.
Úprava spevnených plôch ul. Štúrova a ul. Pod Sekvojou – do rozpočtu sa pridalo 10 000 eur na
zrealizovanie Úpravy spevnených plôch ul. Štúrova a ul. Pod Sekvojou - práce realizovať cez
externého dodávateľa.
V 7.zmene bol rozpočet znížený o 65 eur nasledovne:
Projekt 5.2.1. Vybudovanie odstavnej plochy na ul. Nábrežná – rozpočet sa znížil o 4 065 eur na
doleuvedené akcie, nakoľko vybudovanie odstavnej plochy na ul. Nábrežná sa do konca roka
realizovať nebude z časových dôvodov.
Projekt 5.2.1. Úprava spevnených plôch Štúrova – presun 4 000 eur z akcie Vybudovanie odstavnej
plochy na ul. Nábrežná. Spevnené plochy na ul. Štúrova je však potrebné dofinancovať o 4 000 eur.
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Je tak tomu z dôvodu, že podľa vypracovanej projektovej dokumentácie boli rozmery spevnenej
plochy menšie ako sú v skutočnosti. Pri prácach preto museli použiť viac materiálu ako sa pôvodne
predpokladalo. Sumu 4 000 eur treba na dofinancovanie dlažby a štrkov, ktoré sa použili pri prácach
na odstavnej ploche.

Skutočnosť k 31.12.2017:
Spevnené plochy Pod Sekvojou – jedná sa o akciu z roku 2016. Práce ukončili TS zakúpením a
aplikáciou štrkov pod zatrávňovacie panely. Vyčerpaním tejto položky bola akcia ukončená. Akcia bola
vykonaná dodávateľsky - 1 062 eur.
Spevnené plochy ul. Štúrova – akcia bola ukončená v termíne. Práce na predmetnej spevnenej ploche
pozostávali zo zamerania sietí – voda, plyn, elektrická energia, telekomunikácie, vypílením dvoch
stromov a kríkov, osadením obrubníkov, zhotovením nájazdových plôch na predmetné územie a
položením zatrávňovacej dlažby – 18 395 eur.
Odstavná plocha Nábrežná – akciu TS v roku 2017 z časových dôvodov a vplyvom nepriaznivého
počasia nezrealizovali.

Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií
Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu na miestnych komunikáciách a
chodníkoch

Plnenie:

Zabezpečovaná bola schodnosť chodníkov, komunikácii a parkovísk počas zimného
obdobia. Pre nepriazeň počasia boli ukazovatele oproti minulým rokom vyššie.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - štrky

Plánovaná
hodnota km
Plánovaná
hodnota MH

Skutočná
hodnota

2014
1 110

2015
1 110

2016
1 318

2017
1 411

179

497

323

824

2018
1 500

2019
1 500

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - soľ
2014
100

2015
100

2016
100

2017
100

0

0

0

0

2018
100

2019
100

2018
63 000

2019
63 500

2018
5 420
265

2019
5 420
265

Priemerné ročné náklady na zimnú údržbu v eur/rok
2014
53 735

2015
62 208

2016
62 208

2017
62 633

24138,2

47 664

31 945,71

78 063,51

Počet najazdených KM a MH počas zimnej údržby
2014

2015
5 420
265

2016
5 420
265

2017
5 420
265

4 639
221

3 009
106

6 066
409
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Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
40 990
0
40 990

Po zmenách
66 861
0
66 861

Skutočnosť
66 861
0
66 861

Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie zimnej
údržby miestnych komunikácií, na nákup posypového materiálu, na prevádzkovanie posypových
a odhŕňacích strojov a materiálov, ručné odhŕňanie a posýpanie.
V 7.zmene bol rozpočet zvýšený o 25 871 eur nasledovne: zvýšenie miezd a odvodov o 12 551 eur
a bežných výdavkov o 13 320 eur. Výdavky boli presunuté z iných podprogramov a projektov,
v ktorých boli zaradení zamestnanci, ktorí vykonávajú počas zimného obdobia zimnú údržbu v meste
a okolí. Zimnú údržbu vykonáva 8 pracovníkov.

Skutočnosť k 31.12.2017: TS zabezpečovali údržbu MK počas zimného obdobia vlastnými
pracovníkmi, ale tiež dodávateľsky. Z dôvodu nepriaznivého počasia začiatkom roka stúpli výdavky na
zimnej údržbe nielen na mzdových prostriedkoch, ale tiež na spotrebe materiálu, prepravných
službách či všeobecných službách spojených s odhŕňaním snehu dodávateľsky.
Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu
Zámer projektu: Oprava a údržba techniky (autá, stroje, mechanizmy, kontajnery, príslušenstvá) na
zabezpečenie činností pre technický chod TS mesta Nová Baňa a funkčnosť technických zariadení
mesta Nová Baňa na verejných priestranstvách.
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Oprava a údržba techniky v TS a meste Nová Baňa

Plnenie:

Bola zabezpečená oprava a údržba techniky v TS a meste. Cieľ splnený.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet servisovaných (oprava+údržba) automobilov a motorových strojov TS ks
2014
2015
2016
2017
2018
2019
36
36
36
36
36
35
36
36
36
36

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
61 827
0
61 827

Po zmenách
49 524
0
49 524

Skutočnosť
49 524
0
49 524

Komentár: Výdavky sú určené pre Technické služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy
vozidiel a majetku.
V 4. zmene bolo zvýšenie rozpočtu miezd o 4 %, t.j. spolu s odvodmi o 2 068 eur.

V 7. zmene bol rozpočet znížený o 14 371 eur, z toho o 12 551 eur mzdy a odvody, o 1 541 eur
bežné výdavky (presun na iné podprogramy a projekty) a zároveň boli použité vlastné príjmy TS vo
výške 279 eur.
Skutočnosť k 31.12.2017: Na tejto činnosti zabezpečujú bežnú údržbu vozidiel a majetku TS a
vykonávanie opráv všetkých vozidiel a majetku TS.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov
Zámer podprogramu: Regenerácia centra mesta
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
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Cieľ:

Plnenie povinností zo zmluvy z NFP

Plnenie:

Splnené

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Platnosť poistnej zmluvy
2015 2016 2017 2018
0
1
1
1
1
1
1

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
1 468
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
1 468

2019
0

Po zmenách
3 008
0
3 008

Skutočnosť
3 038
0
3 038

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu
5 rokov a to poistenie majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne.
Ročné poistenie je vo výške 1 468 eur.
V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 1 540 eur na úhradu nákladov v súvislosti s dvoma poistnými
udalosťami, ku ktorým došlo na majetku mesta zrekonštruovaného v rámci projektu „Rekonštrukcia
chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej zelene v meste Nová Baňa – Regenerácia centra
mesta“.
V decembri 2016 a februári 2017 boli zaznamenané dve dopravné nehody na uliciach Osvety
a Bernolákova. Pri jednej bol zničený strom a betónový kvetináč v celkovej hodnote 325 eur. Pri
druhej nehode bol poškodený stĺp verejného osvetlenia a odpadkový kôš v celkovej hodnote 1 215
eur. Obidve poistné udalosti boli uplatnené v príslušných poisťovniach účastníkov nehôd. Poistné
plnenie zo strany poisťovní bude mestu vyplatené až po odstránení havarijného stavu a úhrade
nákladov s nimi spojených.
Skutočnosť k 31.12.2017: Zničený strom, poškodený kvetináč, stĺp verejného osvetlenia

a odpadkový kôš boli zo strany mesta zakúpené. Dodávateľskými spoločnosťami boli dodané,
namontované a faktúry boli uhradené vo výške 1 570 eur. Na základe týchto skutočností si mesto
uplatnilo poistné plnenie u príslušných poisťovní. V mesiaci august 2017 bolo poistné plnenie zo strany
poisťovní uskutočnené vo výške 1 440 eur, čo je nižšie oproti požadovanej výške na preplatenie.
Suma plnenia je zo strany poisťovní znížená o amortizáciu majetku.
Poistné vo výške 1 467 eur bolo uhradené.

Podprogram 5.5. Oporný múr Šibeničný vrch
Zámer podprogramu: Realizácia opatrení určených OÚŽP v Banskej Štiavnici
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Odvodnenie cesty, vybudovanie prícestného rigolu, sfunkčnenie kanalizácie,
vybudovanie oporného múru cesty

Plnenie:
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Vybudovanie 1 ks retenčnej nádrže
2015
2016
2017
1 ks retenčnej 1 ks retenčnej
nádrže
nádrže

2018

Dĺžka prícestného rigolu v bm
2015
147

2016
147

2017
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2018

2019

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Dĺžka dažďovej kanalizácie v bm
2015
175

2016
175

2017

2018

2017

2018

Dĺžka oporného múru v bm
2015
63

2016
63

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
0

Po zmenách
0
0
0

Skutočnosť
0
0
0

Podprogram 5.6. Rozšírenie cesty III/0659 – Parkovacie plochy pre ZŠ
(Odstavný pruh chodníka pred ZŠ)
Zámery podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti osôb a žiakov ZŠ využívajúcich jestvujúci chodník na
ul. Školská
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Vybudovanie odstavného pruhu rekonštrukciou jestvujúceho chodníka v zmysle
vypracovanej PD

Plnenie:
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Realizácia stavby v bežných metroch
2015
140 bm chodníka

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
0

2016
140 bm chodníka

Po zmenách
0
0
0

2017

2018

Skutočnosť
0
0
0

Komentár: Výdavky by mali byť na rozšírenie cesty III/0659 vybudovanie parkovacích miest pred
objektom ZŠ J. Zemana v celkovej dĺžke 140 bm.

Podprogram 5.7. Chodník ZUŠ
Zámery podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti osôb a žiakov ZŠ navštevujúcich Základnú umeleckú
školu
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Vybudovanie chodníka

Plnenie:
Merateľný
ukazovateľ:

Realizácia stavby v bežných metroch
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Rok
2015
Plánovaná
480
hodnota
Skutočná hodnota

2016
480

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
0

2017
480

Po zmenách
0
0
0

2018

2019

Skutočnosť
0
0
0

Komentár: Výdavky by mali byť na vypracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu
projektu vybudovania chodníka pred objektom ZUŠ.

Podprogram 5.8. Križovatka Cintorínska, Školská Kollárova
Zámer podprogramu: zvýšenie bezpečnosti chodcov a širokej verejnosti, usmernenie dopravy
osobnej, nákladnej a autobusovej na križovatke ulíc Cintorínska, Školská Kollárova
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Cieľom je realizácia stavebných úprav križovatky

Plnenie:

Čiastočne splnené.,

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy, geodetické
zameranie – polohopis a výškopis
2017
2018
2019
6 paré PD, 1 X CD nosič
0
0

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
0

Po zmenách
8 600
0
8 600

Skutočnosť
1 100
0
1 100

Komentár: V 1. zmene rozpočtu bol zavedený nový podprogram 5.8. Križovatka ulíc Cintorínska,
Školská, Kollárova. Výsledkom pracovného rokovanie so zástupcami RSC BBSK, Okresného úradu
odboru CD a PK a mesta, predmetom ktorého bolo predloženie návrhov na riešenie nepriaznivej
dopravnej situácie na križovatke ulíc Cintorínska, Školská a Kollárova bolo, že mesto zabezpečí
vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom realizácie stavebných úprav komunikácií
realizátorom RSC BBSK. Ponuka obsahuje vypracovanie PD, geodetické zameranie, prípadné
odvodnenie a osvetlenie priechodov. Akcia sa zavádza do rozpočtu s čiastkou 8 600 eur.

Skutočnosť k 31.12.2017: Na predmetnú akciu bolo vypracované geodetické zameranie –
polohopis, výškopis. Náklady za poskytnutie tejto služby boli uhradené vo výške 1 100 eur.
Projektantom bolo spracovaných a predložených niekoľko návrhov na riešenie križovatky i s prípadnou
zmenou umiestnenia autobusových zastávok. Počas roka prebiehali prerokovania návrhov
s príslušnými orgánmi a inštitúciami. Vzhľadom na náročnosť riešenia, posudzovania a následného
odstúpenia spracovateľa od projektu nebolo možné návrh dostať do finálnej a akceptovateľnej
podoby. Z uvedeného dôvodu došlo len k čiastočnému čerpaniu finančných prostriedkov. Akcia sa
navrhla na dopracovanie do rozpočtu v roku 2018. Merateľný ukazovateľ čiastočne splnený.
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Podprogram 5.9.

Rekonštrukcia schodov Štangelír

Zámery podprogramu: Zvýšiť bezpečnosť chodcov používajúcich schody Štangelír a zveľadiť túto
pešiu skratku s ohľadom na jej históriu
Zodpovednosť: Oddelenie VŽPaSM

Cieľ:

Zvýšiť bezpečnosť chodcov, ktorí chodník používajú na skrátenie trasy
z ul. Mieru na ul. M. R. Štefánika alebo v opačnom smere a pripraviť priestory
do takého stavu, aby mohli byť súčasťou baníckeho náučného chodníka

Plnenie:

Čiastočne splnené

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Vypracovaná projektová štúdia vrátane predpokladanej ceny v alternatívach
2017
2018
2019
3
0
Vypracovaná kompletná projektová dokumentácia vhodná pre stavebné
povolenie aj realizáciu – počet kusov paré PD
2017
2018
2019
6
Odkúpené pozemky v súkromnom vlastníctve v priestoroch plánovanej stavby
v m2
2017
2018
2019
100
Vybavené povolenia (stavebný úrad, dopravní policajti, pamiatkový úrad,...)
2017

2018
4

2019

2018
500 m2

2019

Rekonštruovaná plocha
2017

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
0

Po zmenách
0
2 000
2 000

Skutočnosť
0
580
580

V 4. zmene – bol do rozpočtu zavedený nový podprogram so zámerom rekonštrukcie pešej skratky
známej pod názvom Štangelír. Schody sú v havarijnom stave, ohrozujú bezpečnosť chodcov, ktorí
tento chodník používajú na skrátenie trasy z Hrádze na Banícke námestie alebo v opačnom smere
príchod od farského kostola. Do rozpočtu sa dáva 2 000 eur na vypracovanie architektonickej štúdie.
Na základe štúdie poslanci a jednotlivé komisie MsZ posúdia rôzne varianty riešenia, vyberú definitívny
návrh, pre ktorý projektant spracuje kompletnú PD. Predpokladaná hodnota rekonštrukcie bude
následne zahrnutá do najbližšej zmeny rozpočtu. Štúdia bude zahrňovať minimálne tieto varianty:
a) kamenný, napr. z novobanského ryolitu
b) zámková dlažba

Skutočnosť k 31.12.2017: Na základe predloženej cenovej ponuky od osloveného projektanta
schválené finančné prostriedky v rozpočte nepostačovali na vypracovanie štúdie. Preto bol na
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predmetnú akciu vypracovaný len polohopis a výškopis ako podklad, bez ktorého nie je možné
spracovanie štúdie a následne ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva
Rozpočet
programu

Rozpočet
2017
274 623

Rozpočet po
zmenách
287 499

Skutočnosť
281 482

Zámer programu: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz
na zachovanie a ochranu životného prostredia

Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi - TS
Zámer podprogramu: Mesto bez odpadu
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi
Zámer projektu: Ekonomicky efektívny systém komplexu činností v odpadovom hospodárstve
mesta, t.j. od miesta vzniku odpadu (občan v meste) po miesto doručenia odberateľskej organizácie
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Prevádzkovanie a údržba zhromaždísk odpadov na území mesta a TS, preprava,
triedenie, úprava (lisovanie, balenie), skladovanie a expedícia separovaných
a neseparovaných zložiek KO k odberateľom.

Plnenie:

Je zabezpečené prevádzkovanie a údržba všetkých vyhovujúcich zhromaždísk
odpadov na území mesta a TS, preprava, triedenie, úprava (lisovanie, balenie),
skladovanie a expedícia separovaných a neseparovaných zložiek KO k
odberateľom v súlade s cieľom.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota

Počet servisovaných (prevádzka+údržba) zhromaždísk odpadov v meste, ks/rok
2014
38

2015
38

2016
38

2017
38

2018
38

2019
38

38
38
31
38
Celkové náklady na triedený zber v rámci k. ú. mesta Nová Baňa a zberných
dvorov TS (zlisovaných, zabalených, kontajnerovaných) zložiek KO v eur/rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019
28 560
29 255
29 255
0
0
11 729,36
0
Celkové náklady na netriedený zber zložiek KO v eur/rok
2014
57 121

2015
57 514

89 903,89

111 751,53 118 358,70

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky

Rok 2017
115 135

2016
90 000

Po zmenách
123 647
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2017
90 000
133 414,41

Skutočnosť
123 237

2018
90 000

2019
90 000

700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

53 400
168 535

58 288
181 935

58 288
181 525

Komentár: Bežné výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na
zabezpečenie prevádzky a údržby zhromaždísk, zberných dvorov triedených a netriedených odpadov
v k. ú. Mesta Nová Baňa v rozsahu platného VZN, odvozu odpadu kuka vozmi, triedeného,
vrecovaného odpadu, zvoz a úpravu bioodpadu zo záhrad, verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu
vo veľkoobjemových kontajneroch a náklady na zber odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní
a podľa potreby na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v katastrálnom území mesta.
V 2. zmene rozpočtu bol TS zvýšený účelový príspevok na servis smetného vozidla ZC134BG –
o 2 800 eur. Po opakovaných poruchách, ktoré signalizovala riadiaca jednotka bola vykonaná
predbežná servisná prehliadka za účelom diagnostiky a zistenia príčiny vzniku tejto poruchy. Bolo
zistené, že je poškodené vysokotlakové palivové čerpadlo, ako aj ventil na obmedzovanie tlaku.
V 4. zmene bol rozpočet zvýšený o 1 744 eur a to - zvýšenie miezd o 4 % plus odvody.
V 5. zmene – bol rozpočet zvýšený o 2 635 eur na odstupné + poistenie pre zamestnanca, ktorý
stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať
doterajšiu prácu.
V 7. zmene rozpočtu boli presunom zvýšené mzdy a odvody o 4 733 eur a bežné výdavky o 652 eur
a zároveň boli použité vlastné príjmy TS vo výške 4 052 eur na servis vozidla, t.j. zvýšenie príspevku
o 1 333 eur.

Skutočnosť k 31.12.2017: TS bol na nakladanie s komunálnymi odpadmi poskytnutý príspevok vo
výške 118 212 eur, na servis smetného vozidla ZC134BG – príspevok vo výške 2 771 eur a na
odstupné 2 253 eur.
Kapitálové výdavky vo výške 38 400 eur sú určené na úhradu druhej polovice nákladov za kúpu
ojazdeného vozidla Mercedes Benz Econic s nadstavbou, vyklápač, na odvoz odpadu.
V pôvodnom rozpočte bol schválený aj príspevok na kúpu staršieho ojazdeného vozidla vo výške
15 000 eur. Toto však bolo predané. Na základe prieskumu trhu a vzhľadom na poskytnutú zľavu na
kúpu nového vozidla, záručnú dobu a frekvenciu používania bol nákup ojazdeného vozidla
prehodnotený a v 3. zmene rozpočtu bol TS zvýšený kapitálový príspevok na Dodávku – 3-stranný
vyklápač o 4 888 eur na dofinancovanie vozidla – vyklápač na základe cenovej ponuky. Vozidlo Ducato
Maxi 2,3 MTJ eurO 6 I30k 35 L2 + Kabina je v celkovej hodnote 24 888 eur, pričom 5 000 eur na jeho
kúpu bude použitých z podnikateľskej činnosti TS.

Skutočnosť k 31.12.2017: Nákup smetného vozidla – v júni 2016 zakúpili TS od spoločnosti
REDOX, s.r.o. jazdené komunálne vozidlo značky MAN. Faktúra od dodávateľa bola vystavená na dve
splátky, pričom prvá splátka bola uhradená minulý rok vo výške 38 400 eur. Druhú splátku v rovnakej
výške uhradili TS v januári 2017.
Dodávka – trojstranný vyklápač – v mesiaci máj zakúpili TS motorové vozidlo značky Fiat Ducato Maxi
2,3 MTJ eurO 6 I30k 35 L2 + Kabina v celkovej hodnote 24 888 eur. Na vozidlo bola ponúknutá zľava
vo výške 6 550 eur. Jedná sa o nové vozidlo, rok výroby 2017 so záručnou dobou na mechanické časti
24 mesiacov, na lak 36 mesiacov a na prehrdzavenie karosérie 96 mesiacov. Vozidlo je používané na
hlavnú aj podnikateľskú činnosť pri zbere a zvoze odpadov.

Projekt 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov
Zámer projektu: Ekonomicky efektívny systém komplexu činností v biologicky rozložiteľnom
odpadovom hospodárstve mesta, t.j. od miesta vzniku odpadu (občan v meste) po miesto
expedovania
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Prevádzkovanie zberovoštiepkovacieho zariadenia (traktor+príves), fekálneho vozidla,
zhromaždiska odpadov BRKO na území TS, štiepkovanie a expedícia BRKO

Plnenie:

Úpravu biologicky rozložiteľných odpadov vykonávajú TS od augusta 2016 na
podnikateľskej činnosti.

Merateľný Množstvo spracovaného BRO - biologicky rozložiteľného odpadu v tonách
ukazovateľ:
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Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2014
1600

2015
1 650

2016
1 650

2017
0

1 307,70

746,82

760,50

0

Počet motohodín
motohodina/rok
2014
2015
300
300
416

zberovoštiepkovacím

417

2018
0

zariadením

2016
300

2017
0

324

0

2019
0

(traktor+príves)
2018
0

BRKO

–

2019
0

Počet najazdených kilometrov fekálnym vozidlom – km/rok
2014
2 300

2015
2 300

2016
2 300

2017
0

2 717

2 717

3 134

0

2018
0

2019
0

Úpravu biologicky rozložiteľných odpadov vykonávajú Technické služby
od augusta 2016 na podnikateľskej činnosti.
Cieľ:

Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to je havarijné
poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý
rok samostatne

Plnenie:

Rok 2017 je rokom po skončení platnosti zmluvy – už plnenie nebude

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet poistených vozidiel a prívesu
2015
4

2016
4

2017
4

4

4

0

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
5 843
0
5 843

Po zmenách
5 843
0
5 843

2018
4

2019

Skutočnosť
0
0
0

Komentár: Výdavky vo výške 5 843 eur sú na poistenie vozidiel a techniky, ktoré hradí mesto.

Skutočnosť k 31.12.2017: Povinnosť havarijného poistenia vozidiel a techniky vyplývajúcej zo
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy po
dobu 5 rokov bola splnená schválením záverečnej monitorovacej správy na uvedený projekt. Zmluvy
havarijného poistenia na vozidlá boli vypovedané v roku 2016, čím nedošlo k čerpaniu výdavkov
v roku 2017. Z uvedeného dôvodu sa merateľný ukazovateľ neplní.

Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na Waste transport
Zámer podprogramu: Zmluvné prevzatie komunálnych odpadov spoločnosťou Waste transport
Slovensko, a.s. s miestom expedície tenzometrická váha Nová Baňa
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Ciele podprogramu: Odovzdanie KO od TS oprávnenej organizácii
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Odovzdanie komunálneho odpadu oprávnenej organizácii vlastniacej certifikované
vážiace zariadenie v sortimentoch odpadov podľa zmluvných podmienok s TS

Plnenie:

Cieľ bol splnený na 100 % - zabezpečil sa odvoz všetkých neseparovateľných zložiek
KO k oprávnenej odberateľskej organizácií. Zabezpečili sme všetky legislatívne
povinnosti v oblasti evidencie a hlásenia o odovzdaných odpadoch a zabezpečili sme
splnenie všetkých finančných operácii súvisiacich s hore uvedenými povinnosťami.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Tony komunálneho + objemného odpadu (KO)
2014
1 990

2015
1 990

2016
2 000

2017
2 010

1 958,67

2015,71

2 037,35

2091,57

2018
2 010

2019
2015

2018
100

2019
100

2018
2,5

2019
2,5

Tony drobného stavebného odpadu (DSO)
2014
66

2015
66

2016
100

2017
100

122,53

94,55

21,56

32,92

Tony nebezpečného odpadu (NO)
2014
0,7

2015
0,7

2016
2,5

2017
2,5

1,91

4,085

2,95

2,497

Plánovaná ročná hodnota drobného stavebného odpadu-DSO je 100 ton, skutočná ročná hodnota je
32,92 ton. Podľa nového zákona č. 79/2015 Z.z. DSO od občanov preberajú TS a po naplnení
veľkokapacitného kontajnera odvážajú do prekládkovej stanice Waste transport, Nová Baňa.
Občania za DSO - odpad č. 200308 platia osobitne MsÚ Nová Baňa. Pred účinnosťou zákona č.
79/2015 Z.z. bol poplatok za DSO zahrnutý v základnom poplatku. Dvojité spoplatnenie občanov má
za následok pokles odovzdaných DSO aj napriek tomu, že stavebná činnosť sa zvyšuje. Z uvedeného
vyplýva, že DSO občania budú využívať vo väčšej miere na svojich pozemkoch a ostatné sa budú
objavovať v prírode, ako nezákonne umiestnený odpad.
Plánovaná ročná hodnota nebezpečného odpadu je 2,5 ton, skutočná ročná hodnota je 2,497 ton.
Produkcia nebezpečných odpadov od občanov historicky osciluje od 0,5 ton do 4 ton za rok podľa
množstva podrobnejších revízií nepotrebných vecí vo svojich objektoch a odovzdávania do zberu
nebezpečných odpadov, alebo nezodpovedných ľudí vo forme nezákonne umiestnených odpadov.
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
84 750
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
84 750

Po zmenách
84 750
0
84 750

Skutočnosť
84 558
0
84 558

Komentár: Výdavky sú určené vo výške 82 500 eur na úhradu poplatku za odpady odovzdané TS
a Waste transport, a.s., vo výške 250 eur na zakúpenie vriec na zmesový komunálny odpad a vo
výške 2 000 eur na identifikáciu majiteľa pozemku geodetom pri nezákonnom uložení odpadov.
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Skutočnosť k 31.12.2017:
Jedná sa o náklady za nakladanie s komunálnym odpadom (KO+VOO+DSO) vo Waste transport, a.s.,
vrátane nebezpečného odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Mesto má podpísané zmluvy s firmou
Waste transport, a.s. Bratislava, prevádzka Bzenica na základe ktorých sa minimálne po dobu 20 rokov
odovzdáva komunálny odpad z mesta Nová Baňa do prekládkovej stanice Waste transport, Nová
Baňa. Výdavky na nakladanie s odpadom boli vo výške 84 422 eur.
Nákup čiernych plastových vriec na zmesový komunálny odpad bol realizovaný vo výške 136 eur.
V roku 2017 nevznikol skutkový stav, na základe ktorého by bolo potrebné identifikovať majiteľa
pozemku geodetom pri nezákonnom uložení odpadov, výdavky na tento účel neboli vynaložené.

Podprogram 6.3. Čistiaca technika
Zámer podprogramu: Čisté mesto

Projekt 6.3.1. Čistiaca technika – MsÚ
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to je havarijné
poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý
rok samostatne

Plnenie:

Splnené.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet poistených vozidiel a príslušenstva
2014
4

2015
4

2016
4

2017
4

4

4

4

4

2018
4

2019
4

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017 Po zmenách Skutočnosť
600 Bežné výdavky
5 269
5 269
5 697
700 Kapitálové výdavky
0
0
0
Výdavky na podprogram spolu
5 269
5 269
5 697
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu ročného havarijného poistného za zametacie a čistiace
vozidlá vo výške 5 269 eur, ktoré uhrádza mesto.

Skutočnosť k 31.12.2017: Ročné havarijné poistenie vozidiel a techniky projektu „Nákup čistiacej
techniky“ bolo uhradené v 11/2017. K vyššiemu čerpaniu týchto výdavkov došlo z dôvodu úpravy
v súlade s bodom 4 článku VI Všeobecných poistných podmienok VPP MP 106 k výročnému dátumu
poistnej zmluvy. Poisťovňa má právo v súvislosti s podmienkami rozhodujúcimi pre stanovenie výšky
poistného upraviť výšku poistného k výročnému dátumu poistnej zmluvy. Ak poistený nebude so
zvýšením poistného súhlasiť, môže poistenie vypovedať odchylne od ustanovenia § 800 ods. 1
Občianskeho zákonníka do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o zvýšení poistného. Na základe
tohto návrhu zmeny boli oslovené ďalšie poisťovacie spoločnosti, u ktorých však boli návrhy na
poistenie neporovnateľne vyššie ako u pôvodnej poisťovni. Navýšenie predstavuje cca 9%.

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika - TS
Zámer projektu: Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami
Cieľ:

Zabezpečiť
technikou

čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou
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Plnenie:

Technika počas celého roka bola kvalitná a zabezpečili sme vyčistenie všetkých
znečistených priestranstiev a komunikácií.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Najazdené MTH (motohodiny) Mercedes, valiant, MTH/rok
2014
200

2015
200

2016
200

2017
200

205

260,5

257

324

2018
200

2019
200

Vyššie hodnoty sú z dôvodu využívania vozidla Mercedes na zametanie štrkov po zimnej údržbe.
Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
10 226
0
10 226

Po zmenách
9 702
0
9 702

Skutočnosť
9 702
0
9 702

Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb
mesta.
V 7.zmene bol príspevok pre TS zvýšený o 2 976 eur na mzdy a odvody a znížený o 3 500 eur, ktoré
boli presunuté na projekt 5.2.2. Zimná údržba MK na krytie výdavkov za posypový materiál.
Ďalšie zníženie je o 524 eur – použitie vlastných príjmov TS.

Skutočnosť k 31.12.2017: V roku 2017 boli strojmi vyčistené a vyzametané miestne komunikácie,
chodníky a ostatné verejné priestranstvá od posypového materiálu. Vo zvýšenej miere bolo vykonané
Čistenie rigolov a kosenie krovín traktorom na uliciach Prírodná, Kolibská, Poliačikova, Záhrb, Kútovská
cesta, Čierny lúh, Bačova cesta, Laznícka cesta, Májová, Kamenárska, Viničná, Sedlová cesta, Stará
Huta, Chotár, Drozdovo, Bukovina, Vršky, Šibeničný vrch, Mariánska, Brezová, Hrabcova cesta,
Vodárenská, Bôrina, Pelúchova, Feriancov rígeľ, Kozákova dolina, Robotnícka, Borošova, Švantnerova,
Dodekova, Hrádza, Pod Sekvojou a Sadovnícka.

Program 7. Správa prenajímaného majetku
Zámer programu: Udržať majetok – budovy v dobrom stave
Rozpočet
programu

Rozpočet
2017
92 722

Rozpočet po
zmenách
102 758

Skutočnosť
90 107

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory
Zámer podprogramu: Udržať budovy v dobrom stave, zabezpečiť ich modernizáciu, realizovať
úhrady energií, vodného, stočného, poistného. Zabezpečiť maximálne využitie nebytových priestorov
nájomcami, vykonávať revízie zariadení, údržby a opravy nebytových priestorov.
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Dobrým stavom nehnuteľností sa udržať na trhu s prenájmom nehnuteľností
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Plnenie:

Pre zabezpečenie cieľa programu - udržať budovy v dobrom stave, ich funkčnosť
a bezporuchovosť, boli vykonané na prenajímaných budovách opravy, ktoré splnili
naplnenie tohto cieľa. V priestoroch radnice v múzeu bola vykonaná rekonštrukcia
radničnej siene. V priestoroch Materského centra Gašparko na ulici Kalvárskej 37 boli
zrealizované stavebné práce s dôrazom na bezpečnosť a čistotu prenajímaného
priestoru. Za účelom zlepšenia kvality prenajímaných priestorov a zabezpečenia
hygienických noriem prenajímaných priestorov boli zrealizované nasledovné práce –
čistenie upchatej kanalizácie, inštalácia nových svietidiel na prístrešku v budove na ulici
Bernolákovej 3, odstránenie zatekania zo strechy do budovy na Nábrežnej 21, výmena
podružných vodomerov po životnosti v budovách na ul. Bernolákova 11, Bernolákova
13, Školská 25, Námestie slobody 1. Pre zlepšenie funkčnosti prenajímaných budov sa
v priestoroch na ulici Cintorínskej 3 zrealizovala výmena elektromeru, bezpečnostný
náter schodov v budove na ulici Bernolákovej 11, oprava kovových garážových dverí na
ulici Bernolákovej 11. Boli zrealizované práce na zabezpečenie bezporuchovosti
prenajímaných budov menšieho rozsahu,
opravy WC, oprava dlažby, opravy
plastových dvier. V prenajímaných priestoroch boli vykonané servisné prehliadky
plynových kotlov.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet prenajímaných budov
2014
15

2015
15

2016
16

2017
16

15

15

16

15

Po zmenách
102 422
336
102 758

Skutočnosť
89 771
336
90 107

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
92 722
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
92 722

2018
16

2019
15

Komentár: Bežné výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je
najväčšia položka rozpočtu 36 082, čo je plánované o 2 464 eur nižšie ako v roku 2016, poistné,
revízie objektov, kominárske služby, nájomné, materiál. Na údržbu je plánované 15 000 eur, v tom
8 000 eur na bežné opravy a odstraňovanie nepredvídaných závad a 7 000 eur na stavebné úpravy na
časti nehnuteľnosti - v radnej sieni a priľahlých miestnostiach na 2.nadzemnom podlaží budovy
bývalej radnice (Múzeum). Stavebné úpravy budú vychádzať z rozhodnutia KPÚ BB a budú pozostávať
z inštalácie drevenej plávajúcej podlahy v miestnosti, odstránenia nedobových dverí, odstránenia
nenosnej priečky, vystavania ľahkej zvukotesnej konštrukcie na predelenie miestností, zabudovaním
dverí do nej, prerobením osvetlenia z jednej miestnosti na dve a inštalácie osvetlenia na závesnú
konštrukciu v miestnosti panovníkov.
V roku 2017 je naplánovaných 25 000 eur na odstránenie budovy pri CVČ. Práce budú pozostávať
z odborného odstránenia azbestových prvkov strechy a fasády, z odstránenia zvyšnej časti budovy,
terénnych úprav a vybudovania chýbajúceho oplotenia zo strany potoka.
V roku 2018 je naplánovaná výmena okien v objekte na ul. Bernolákova 13. Výmena bude pozostávať
z odstránenia starých drevených okien, inštalácii plastových okien s parapetmi a vyspravením ostení.
V druhej zmene bol rozpočet zvýšený o 9 700 eur na údržbu prenajímaných objektov. Z dôvodu
kritického stavu strechy, ktorá zateká na objekte Nábrežná 21 (Zanzibar) a znehodnocuje vnútorné
priestory, ktoré nájomník zrekonštruoval v roku 2015, boli dané v druhej zmene do rozpočtu
prostriedky v sume 4 000 eur na komplexnú opravu strechy. Taktiež vznikla požiadavka v Materskom
centre Gašparko o stavebné úpravy v sume 5 700 eur. Stavebné úpravy pozostávajú z výmeny dverí
za obložkové, zo stavebných úprav na toaletách, z inštalácie podlahových krytín (dlažba, plav.
podlaha, koberce) v celom objekte a z vymaľovania celého objektu.
Kapitálové výdavky - v 4. zmene bol rozpočet upravený o 336 eur. Pri CVČ bola zbúraná budova,
ktorá bola napojená na pripojovací plynovod. Aby mesto mohlo realizovať svoj investičný zámer –
budovu zbúrať – muselo požiadať SPP distribúciu, a.s. o určenie podmienok zrušenia 1 kusu STL1
pripojovacieho plynovodu. Na základe Dohody s SPP o podmienkach zrušenia plynovodu, úhrade ceny
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za 1 kus pripojovacieho plynovodu muselo tento odkúpiť a následne odpojiť od distribučnej siete
plynovodov, za čo si SPP vyúčtovali 336 eur.

Skutočnosť k 31.12.2017:
Bežné výdavky
Výdavky na údržbu a prevádzku prenajímaného majetku predstavujú čiastku 89 771 eur z toho :
Elektrická energia – 14 866 eur
Výdavky predstavujú zálohové platby za prenajímané nehnuteľnosti a neobsadené budovy :
- zálohy za rok 2017 (znížené o spotrebu Kalvárska 37 – LIPA 250 eur) – 13 515 eur
- vyúčtovanie spotreby za rok 2016 – doplatky január 2017 - 1 334 eur
- vyúčtovanie spotreby elektrickej energie odpredanej nehnuteľnosti – Cintorínska 7 – 17 eur
Plyn – 9 180 eur
Výdavky predstavujú :
- zálohové platby za rok 2017 a za doplatky za vyhodnotenie spotreby za rok 2016 za odberné
miesta: SSŠ – Školská 25, Bernolákova 3, Cintorínska 3, Cintorínska 7, Kalvárska 37, M.R.Štefánika 27,
A. Kmeťa 7 (znížené o spotrebu Kalvárska 37 – LIPA 1 026 eur) – 8 985 eur
- vyhodnotenie meračov plynu Školská 25 – 107 eur
- vyhodnotenie meračov plynu Bernolákova 3 – 77 eur
- vyúčtovanie spotreby plynu – ukončenie odberu – odpredaná nehnuteľnosť – Cintorínska 7 – 11 eur
Teplo – 6 520 eur
Výdavky predstavujú:
- zálohové platby za zasadačku Bernolákova 11 (STEP), za budovu P.C – Námestie slobody 2,
Nábrežná 21 – 6 049 eur
- doplatok za voľné a neobsadené nebytové priestory za rok 2016 (zasadačka Bernolákova 11 STEP,
kancelária Bernolákova 11) – 471 eur
Voda – 7 395 eur
Výdavky v čiastke 5 553 eur sú za spotrebu vody v prenajatých nebytových priestoroch a 1 842 eur
predstavujú výdavky za zrážkovú vodu za prenajímané budovy a za neobsadené, prázdne budovy.
Materiál – 523 eur
- vodomery, výmena v budove Bernolákova 11 – 288 eur
- laminátová podlaha (kancelária Bernolákova 11) – 140 eur
- cylindrické vložky s kľúčmi M.R.Štefánika 27 – 50 eur
- klince, meter, zámok, plavák, spotrebný materiál – 25 eur
- čistiace prostriedky – Bernolákova 11 – 20 eur
Údržba budov, priestorov, objektov – 12 804 eur
V rámci opravy a údržby budov boli vykonané nasledovné práce :
- najväčšou akciou boli stavebné úpravy v radničnej sieni v múzeu. Pozostávali z inštalácie drevenej
plávajúcej podlahy v miestnosti, odstránenia nedobových dverí, odstránenia nenosnej priečky,
vystavania ľahkej zvukotesnej konštrukcie na predelenie miestností, zabudovaním dverí do nej,
prerobením osvetlenia z jednej miestnosti na dve v sume 5 637 eur. Bola realizovaná aj inštalácia
osvetlenia na závesnú konštrukciu v miestnosti panovníkov v sume 1 315 eur
- stavebné práce (plávajúca podlaha, dlažba – vonkajšia, vnútorná, obložkové dvere, dverné otvory,
rekonštrukcia WC) – Kalvárska 37 – MC Gašparko – 5 682 eur
- stavebné práce (výmena dažďových kanalizačných rúr) – Banícke námestie – havarijný stav –
2 551 eur
- oprava zatekajúcej strechy (asfaltové pásy) – Nábrežná 21 – 3 858 eur
- odstránenie zamŕzania vodovodnej prípojky do bytu KD Štále – 1 256 eur
- olejovanie podlahy – radničná sieň – múzeum – 240 eur
- oprava dlažby – Bernolákova 11- chodba podkrovie – 180 eur
- oprava kovových garážových dverí – Bernolákova 13 – od potoka – 189 eur
- výmena elektromeru – Cintorínska 3 – 107 eur
- výmena vodomeru a montáž spätnej klapky – pre priestor Radničnej vinárne – 95 eur
- oprava svietidla, výmena neónovej trubice – II. poschodie, oprava WC, výmena ventilu a hlavice UK–
Bernolákova 11 – 87 eur
- bezpečnostný náter schodov – schodište Bernolákova 11 – 65 eur
- elektroinštalačné práce – inštalácia nových svietidiel – prístrešok – Bernolákova 3 – 65 eur
- prepchatie upchatej kanalizácie – Bernolákova 3 – 42 eur
- oprava vstupných plastových dverí a okennej kľučky – Bernolákova 11 – 42 eur
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- oprava splachovača WC – Zvonička – 39 eur
- oprava zámku na spoločnom WC – II. poschodie – Bernolákova 11 – 23 eur
Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov – 1 235 eur
- za prenájom pozemku pod AS od Železníc SR – 635 eur
- za nájom pozemku – vyhliadková veža Háj – 600 eur
Všeobecné služby – 830 eur
- servisná prehliadka plynových kotlov – Bernolákova 3, Školská 25, Cintorínska 3, M.R.Štefánika 27 –
420 eur
- práce na výmene vodomerov na studenú vodu v objektoch Bernolákova 11, Školská 25, Námestie
slobody 1 – 112 eur
-reklamné panely (k predaju budov – NA PREDAJ) – 90 eur
- odborná prehliadka elektroinštalácie – Bernolákova 11 – 83 eur
- dezinsekčné služby – likvidácia sršňov – budova MsÚ (PARK CAFE) – 60 eur
- odmena mandatárovi – 33 eur
- vytýčenie telekomunikačných sietí – oprava dažďovej kanalizácie – Banícke námestie – 14 eur
-čistenie septika – pomerná časť za budovu KD Štále - 12 eur
- výroba kľúčov – 6 eur
Špeciálne služby – 24 670 eur
- asanácia budovy (bývalá kuchynka pri CVČ) Bernolákova – 22 760 eur. V 1. polroku 2017 prebehla
akcia „Asanácia budovy pri CVČ“, ktorej súčasťou bolo samotné odstránenie budovy 22 760 eur;
úprava plochy po odstránení vyštrkovaním 1 748 eur; vyjadrenie SPP-D ku asanácii 120 eur; kolky a
poplatky za žiadosti a vyjadrenia 43 eur; vytýčenie káblových vedení 72 eur a odstránenie plynovej
prípojky v sume 240 eur.
Poistné – 1 368 eur
- alikvotná časť poistného za prenajaté nebytové priestory
Vrátené príjmy minulých rokov – 1 022 eur
- preplatky na kúrení – zálohy z roku 2016 :
Školská 25 - 954 eur
Bernolákova 3 - 22 eur
preplatok na zálohách za vodu z roku 2016: Nábrežná 21 - 46 eur.
Kapitálové výdavky
Obstarávanie budov, objektov určených na likvidáciu – 336 eur
- odkúpenie časti plynovej prípojky pri asanovanej budove – Bernolákova – 336 eur
V rámci akcie „Asanácia budovy pri CVČ“ bolo zrealizované samotné odstránenie plynovej prípojky,
nakoľko odstráneniu prechádzalo najprv jej odkúpenie.

Program 8. Prostredie pre život
Rozpočet
programu

Rozpočet
2017
362 495

Rozpočet po
zmenách
442 816

Skutočnosť
429 097

Zámer programu: Príjemné prostredie pre spokojný život obyvateľov mesta Nová Baňa
Ciele podprogramu: Tvorba moderných verejných priestorov pre život, prácu a oddych obyvateľov
mesta

Podprogram 8.1. Spoločná správa – TS
Zámer podprogramu: Efektívna administratíva TS prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu
cieľov
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
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Cieľ:

Kompletné administratívne služby TS

Plnenie:

Boli realizované kompletné administratívne služby, čím sa zabezpečil chod TS.

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet administratívnych pracovníkov TS
2014
2015
2016
2017
5
5
5
5
5
5
5
5

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
132 707
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
132 707

Po zmenách
147 209
31 865
179 074

2018
5

2019
5

Skutočnosť
144 810
31 864
176 674

Komentár: Bežné výdavky: Podprogram zahŕňa kompletné administratívne služby TS na
zabezpečenie všetkých aktivít, riadenie celej činnosti, ekonomika, personalistika, mzdová agenda,
fakturácia, zásobovanie, skladové hospodárstvo, archivácia, správa budov a inventáru, ochrana
a bezpečnosť pri práci, pracovná zdravotná služba.

V 4. zmene bol bežný rozpočet zvýšený o 14 502 eur a to na správu registratúry cez služby
archívnej spoločnosti HB Partners, s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou podnikania je komplexná správa
registratúry v spoločnostiach, na revízie kamerového systému, plynu, tlakových nádob, kotlov, komína
a tiež elektriny a na výrobu a montáž garážovej brány dodávateľsky.
V 7.zmene TS použili vlastné príjmy z dobropisov vo výške 966 eur na krytie materiálu, príjmy
z ročného zúčtovania poistného za zamestnávateľa vo výške 348 eur použili na krytie výdavkov za
údržbu softvéru. V rámci podprogramu urobili aj presuny výdavkov.
Skutočnosť k 31.12.2017: TS bol poskytnutý príspevok na spoločnú správu vo výške 144 810 eur,
v tom bežné účelové výdavky boli vo výške 4 391 eur. Bežné prostriedky na podprograme boli určené
na zabezpečovanie kompletných administratívnych služieb a celkového chodu TS. V tom sú zahrnuté
predovšetkým mzdové náklady, nákup kancelárskych potrieb, PHM a náhradných dielov pre motorové
vozidlá škoda Felícia a Kia Ceed využívaných pri zabezpečovaní prác a zásobovaní TS, poplatky za
práce požiarneho technika a BOZP, koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu, poplatky za
komunálny odpad a prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia, poplatky za poštové a
bankové služby.
Z bežných účelových výdavkov TS zabezpečili prostredníctvom externej spoločnosti komplexnú správu
registratúry, tiež TS dali dodávateľsky vyrobiť a namontovať novú garážovú bránu, okrem toho TS
zaistili vykonanie revízií kamerového systému, plynu, tlakových nádob, kotlov, komína a elektriny.
Kapitálové výdavky

V 4. zmene bol TS na Spoločnú správu schválený kapitálový transfer na rekonštrukciu dvora TS –
vybudovanie kanalizácie na dvore TS pre odvodnenie dažďových vôd zo striech budov a následne
vyasfaltovanie predného dvora vo výmere 1287 m2. dodávateľsky za 31 800 eur.
V 7.zmene bol zvýšený kapitálový transfer na dofinancovanie akcie „Asfaltovanie dvora TS“ o 65 eur.
Skutočnosť k 31.12.2017: rekonštrukcia dvora TS bola vykonaná v plánovanom rozsahu.

Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými
vodami
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV
Zámer projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
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Cieľ:

Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch

Plnenie:

Splnené

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet kontrol odborne spôsobilými osobami
2014 2015 2016 2017 2018 2019
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
6 863
0
6 863

Po zmenách
6 863
0
6 863

Skutočnosť
7 073
0
7 073

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby odborne
spôsobilou osobou na prevádzku ČOV Tajch a súvisiacej agendy.

Skutočnosť k 31.12.2017: Výkony a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej
bezproblémový chod prevádzky ČOV Tajch Nová Baňa sú priebežne mesačne fakturované a následne
uhrádzané. Vo výdavkoch je započítaná aj úhrada faktúry za 12/2016 vo výške 516 eur. Do nákladov
roku 2017 boli zapracované aj výdavky na prípadné odstránenie porúch a bežnú údržbu zariadení
technológie. Keďže sa žiadne poruchy nevyskytli, nedošlo k čerpaniu výdavkov a vznikla úspora vo
výške 161 eur. Ďalší výdavok bol určený na poistenie za environmentálnu škodu. V roku 2016 nebol
uhradený z dôvodu vrátenie avíza jeho poisťovateľovi. Aby bola poistná zmluva i naďalej platná, bolo
poistné okrem roku 2017 nevyhnutné uhradiť v roku 2017 aj za rok 2016. Na základe uvedeného
došlo k zvýšenému čerpaniu výdavkov.

Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3
Zámer projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3

Plnenie:

Priebežne sa plní.

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet kontrol odborne spôsobilými osobami
2014
2015
2016
2017
2018
2019
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
538
0
538

Po zmenách
538
0
538

Skutočnosť
538
0
538

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej výkon kontrol.

Skutočnosť k 31.12.2017: Výkony a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej
bezproblémový chod prevádzky lapača ropných látok na KBV Hrádza Nová Baňa sú priebežne
mesačne fakturované a následne uhrádzané. Vo výdavkoch je započítaná aj úhrada faktúry za
12/2016 vo výške 45 eur.
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Podprogram 8.3.Kanalizácia
Projekt 8.3.1. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska
Zámer podprogramu: Vysporiadanie záväzkov z nerealizovaného projektu
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
0

Po zmenách
0
0
0

Skutočnosť
0
0
0

Komentár: Mesto má záväzok vyplývajúci z prebiehajúceho súdneho sporu so spoločnosťou Trading
Universal Services, s.r.o. s možnosťou urovnania sporu uzavretím mimosúdnej dohody.

Skutočnosť k 31.12.2017: Zo strany zhotoviteľa predmetného neuskutočneného projektu bola
podaná žaloba na Mesto Nová Baňa. o zaplatenie ušlého zisku, úrokov z omeškania a náhrady trov
konania zo zrušenej zmluvy na akciu „Kanalizačný zberač ul. Kamenárska“. Okresný súd Žiar nad
Hronom vydal medzitýmny rozsudok (o základe veci – zodpovednosti Mesta Nová Baňa), voči
ktorému sa mesto odvolalo.

Podprogram 8.3.2 Prepojenie verejnej kanalizácie Švantnerova - Šibeničný
vrch Nová Baňa
Zámery podprogramu: Realizácia opatrení určených OÚŽP Žarnovica
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Zabezpečiť funkčnosť kanalizačného
odpadových vôd,

potrubia

a neškodné

odvádzanie

Plnenie:
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Vypracovanie projektovej dokumentácie, opraviť dažďovú kanalizáciu ako celok
2016

2017

2018

2019

Komentár: Rozhodnutím OÚŽP Žarnovica bolo uložené mestu vykonať opatrenia a to vybudovať
dažďovú prípojku a zabezpečiť funkčnosť potrubia a neškodné odvádzanie odpadových vôd z ul.
Šibeničný vrch a ul. Švantnerova. Pre rok 2017 zatiaľ neboli schválené finančné prostriedky.

Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch
Zámer podprogramu: Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov a občanov na vodnej nádrži Tajch

Projekt 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Zabezpečiť odbornú prehliadku VN Tajch a technicko-bezpečnostné opatrenia

Plnenie:

Čiastočne splnené

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota

Kontrolná odborná obhliadka Tajch 2 krát
2014
2

2015
2

2016
2
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2017
2

2018
2

2019
2

Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2

2

2

2

Etapová správa
2014
1

2015
1

2016
1

2017
1

1

1

1

0

2018
1

2019
1

2018
12

2019
12

Počet kontrolných meraní ročne
2014
12

2015
12

2016
12

2017
12

12

12

12

12

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
2 212
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
2 212

Po zmenách
2 212
0
2 212

Skutočnosť
1 136
0
1 136

Komentár: Výdavky sú určené na každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch – zabezpečenie
výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vrátane agendy
súvisiacej s touto činnosťou a vypracovanie etapovej správy.

Skutočnosť k 31.12.2017: Výdavky boli za výkon a činnosť odborne spôsobilej osoby
zabezpečujúcej výkon technicko-bezpečnostného dohľadu na vodnej nádrži Tajch a vykonanie
kontrolných obhliadok a vypracovanie etapovej správy. Pôvodný zámer ukončenia spolupráce zo
strany OSO s mestom bol rok 2017. Spolupráca naďalej pokračovala a preto nedošlo k vypracovaniu
etapovej správy v roku 2017. Hodnotiace obdobie etapovej správy je štvorročné t.z., za obdobie
rokov 2014 – 2017 bude vypracovaná za predmetné obdobie až v roku 2018.

Projekt 8.4.2. Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Príprava dokumentov pre následnú rekonštrukciu vodnej nádrže Tajch

Plnenie:

Zatiaľ sa neplní.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Vypracovanie PD – počet paré
2013

2014

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
7 500
Výdavky na podprogram spolu
7 500

2015
6

2016
6

2017
6
6

Po zmenách
0
5 500
5 500
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Skutočnosť
0
4 560
4 560

2018

Komentár: Výdavky v roku 2017 sú určené na dopracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu vodnej nádrže Tajch, vypracovanie geometrického plánu za účelom výkupu pozemkov
vo vlastníctve súkromnej osoby a následne na ich odkúpenie.
V 4.zmene bol rozpočet znížený o 2 000 eur s tým, že výkupy sa v roku 2017 realizovať nebudú,
čiastka 2 000 eur bola presunutá na Vyhliadkovú vežu Háj.

Skutočnosť k 31.12.2017: Projektová dokumentácia na rekonštrukcie vodnej nádrže Tajch
v objektovej skladbe stavebných objektov: rekonštrukcia dnových výpustov, sanácia betónových
konštrukcií, zariadenia na meranie a pozorovanie, odstránenie nánosov, prístupová cesta v rozsahu
pre stavebné povolenie bola projektantom vypracovaná, odovzdaná, a mestom prevzatá. Úhrada za
práce sa uskutočnila v 12/2017. Geometrický plán pre výkup pozemkov od súkromných vlastníkov
nebol vypracovaný a teda sa nerealizoval ani ich výkup.

Podprogram 8.5. Verejná zeleň - TS
Zámer podprogramu: Mesto, ktoré udržiava verejnú zeleň
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Údržba verejnej zelene

Plnenie:

Sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu záhonov, rez stromov, krov a šípových
ruží, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, pravidelné kosenie trávnatých
plôch verejnej zelene, zneškodnenie burín na záhonoch, chodníkoch, obrubníkoch a
parkoviskách a taktiež zneškodnenie inváznej buriny na miestach určených mestom
Nová Baňa. Bola vykonaná pravidelná údržba zelene.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet m2 kosenej zelene celkom za rok
2014
373 091

2015
373 091

2016
440 000

2017
440 000

437469

436 372

438 675

635 000

2018
440 000

2019
440 000

2018
18

2019
18

Počet kusov vysadenej vysokej zelene
2014
15

2015
15

2016
16

2017
17

7

7

13

2

Počet kusov vysadenej vysokej zelene – vysadené boli len 2 ks stromov – na ul. Bernolákova z dôvodu zničenia pôvodných stromov pri dopravnej nehode. Viac stromov TS nevysadili, väčšia
výsadba je plánovaná v roku 2018.
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
56 628
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
56 628

Po zmenách
50 277
0
50 277

Skutočnosť
49 990
0
49 990

Komentár: V rámci príspevku pre TS sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene v meste a to
najmä na sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu, rez stromov, krov a šípových ruží,
strihanie živých plotov, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, pravidelné kosenie
trávnatých plôch verejnej zelene, chemické likvidovanie – zneškodnenie burín, inváznych rastlín.
Účelové prostriedky sú vo výške 1 365 eur na 3 kosačky.
V 4. zmene bol rozpočet zvýšený o 1 225 eur na mzdy a odvody.
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V 7.zmene bol rozpočet znížený o 7 576 eur. Z toho 2 976 eur mzdy a odvody a 4 400 eur bežné
výdavky. Zdroje boli presunuté na projekt 6.3.2. Čistiaca technika a na projekt 5.2.2. Zimná údržba
MK. Zároveň boli zvýšené vlastné príjmy o 200 eur.

Skutočnosť k 31.12.2017:
TS obdržali na verejnú zeleň príspevok vo výške 49 990 eur. Za tieto prostriedky bola vykonaná
pravidelná údržba zelene. Práce boli zamerané prevažne na kosenie verejných zelených plôch,
likvidáciu vzniknutého odpadu, na kosenie rigolov, plôch ležiacich pri miestnych komunikáciách, ktoré
majú TS v správe. Z bežných účelových prostriedkov zakúpili TS 3 ks krovinorezov Sparta a Oleo-Mac
v celkovej hodnote 1 078 eur.

Podprogram 8.6. Rozvoj obcí udržanie projektov
Zámer podprogramu: Úspešné zdokladovanie udržateľnosti projektov
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Uspieť pri predložení následných monitorovacích správ

Plnenie:

Splnené

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet realizovaných akcií
2014
2

2015
2

2016
5

2017
5

2

0

0

1

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
500
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
500

Po zmenách
500
0
500

2018
5

2019
5

Skutočnosť
252
0
252

Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípravou podkladov – výpisy z LV, KN mapy za
účelom predloženia následných monitorovacích správ za projekty Rekonštrukcia komplexu ZŠ J.
Zemana, Úprava biologicky rozložiteľných odpadov, Nákup čistiacej techniky, Regenerácia centra
mesta, Modernizácia verejného osvetlenia.

Skutočnosť k 31.12.2017: Výdavky boli za vypracovanie geologického posudku a za výpis
z registra trestov pre podanie projektu športovej haly s ľadovou plochou pri ZŠ J. Zemana, za snímku
z KN mapy pre vydanie vodoprávneho povolenia kanalizácie prepojenie ul. Šibeničný vrch a ul.
Švantnerova.

Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie
Projekt 8.7.1 Modernizácia verejného osvetlenia - poistenie
Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu 5
rokov a to je poistenie majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý
rok samostatne

Plnenie:

Splnené

Merateľný
ukazovateľ:

Počet poistených svietidiel
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Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
Cieľ:

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

2015
149

2016
149

2017
149

2018
149

2019
149

2018
4

2019
4

149
149
Počet poistených rozvádzačov
2015
4

2016
4

2017
4

4

4

Rozšírenie siete verejného osvetlenia a zvýšenie počtu svietidiel na ul.
Nemocničná,
zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov pri objekte Pošty
Počet svietidiel 3 ks LED STREET,
2017
2018
2019
3 ks
4
Dľžka siete verejného osvetlenia 126 bm

2020

2017
2018
2019
126 bm
126
Osvetlenie prechodu pre chodcov 1 ks svietidla
Stavebná úprava jestvujúceho chodníka v dľžke 5 bm
2017
2018
2019
1 ks, 5 bm
0

2020

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
2 639
0
2 639

Po zmenách
2 639
6 000
8 639

2020

Skutočnosť
246
4 224
4 470

Komentár: Bežné výdavky sú na úhradu ročného poistného za poistenie rozvádzačov a svietidiel
z projektu Modernizácia verejného osvetlenia.
Kapitálové výdavky
V 4. zmene sa do rozpočtu sa dala čiastka 4 500 eur na vybudovanie osvetlenia na ul. Nemocničnej.
Jedná sa o vypracovanie projektovej dokumentácie, realizáciu a revíziu. Z dôvodu požiadavky na
vyznačenie priechodu pre chodcov pri pošte na ul. Štúrovej sa do rozpočtu doplnilo ďalších 1 500 eur
na PD na doplnenie nového bodu verejného osvetlenia, čo sú vyvolané investície, bez ktorých by
dopravným inšpektorátom dopravné značenie – vodorovné a zvislé nebolo schválené.

Skutočnosť k 31.12.2017: Poistenie je zaplatené vo výške 246 eur, merateľný ukazovateľ splnený.
Táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na predmetný
projekt. Na II. etapu modernizácie verejného osvetlenia nebola zatiaľ uzavretá zmluva o poistení,
táto povinnosť pre II. etapu už nebola riadiacim orgánom určená.
Ďalšie výdavky boli vo výške 4 124 eur čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie, realizáciu
verejného osvetlenia ul. Nemocničnej, vytýčenie inžinierskych sietí plyn, telekomunikačné zariadenia
nachádzajúcich sa v tomto území, za vyjadrenia jednotlivých organizácií SPP a Slovak Telekom. Práce
boli realizované dodávateľským spôsobom v mesiacoch 09 -10/2017. Osvetlenie slúži svojmu účelu.
Merateľný ukazovateľ splnený.
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Výdavky boli čerpané len vo výške 100 eur za vypracovanie projektovej dokumentácie priechodu pre
chodcov na ul. Štúrova, pri objekte pošty. Na základe vyjadrenia OR PZ SR Okresného dopravného
inšpektorátu k PD, bolo potrebné dodržať podmienky a to osvetliť novonavrhovaný priechod v zmysle
platnej vyhlášky a STN noriem. Realizácia osvetlenia podlieha vydaniu stavebného povolenia a tomu
predchádza vypracovanie projektovej dokumentácie, akcia bola navrhnutá na realizáciu do rozpočtu
v roku 2018 vrátane stavebných úprav.

Projekt 8.7. 2. Verejné osvetlenie - TS
Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste. Zabezpečiť maximálnu
efektívnosť a bezpečnosť VO. 100 % = 1 355 svetelných bodov

Plnenie:

TS vykonávali bežnú údržbu a opravy VO a demontáž vianočnej výzdoby.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Celkový počet funkčných svetelných bodov
2014
896

2015
896

2016
1 355

2017
1 355

992

1 012

1 121

1 355

2018
1 355

2019
1 355

Na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom Nová Baňa a Nadáciou Pontis podpísanej v mesiaci apríl
2014 spracovala spoločnosť CEVO, s.r.o. so sídlom v Bratislave audit verejného osvetlenia mesta Nová
Baňa. V rámci auditu bolo identifikovaných 1 355 svetelných zdrojov inštalovaných v 1016 ks
svietidlách. V sústave verejného osvetlenia sa nachádza 17 typov svietidiel rôznych príkonov a 29
rozvádzačov.
Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
50 510
0
50 510

Po zmenách
61 469
0
61 469

Skutočnosť
61 469
0
61 469

Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky na platbu za elektrickú energiu spotrebovanú
v rámci verejného osvetlenia a náklady spojené s jeho prevádzkou, ktoré mesto rieši formou príspevku
pre TS.

V 4.zmene bol rozpočet zvýšený o 309 eur na mzdy.
V 7. zmene bol rozpočet zvýšený o o 10 650 eur. Z toho rozpočtovým presunom z iných projektov
a podprogramov bolo zvýšenie celkovo o 13 130 eur a to na najmä na spotrebu elektrickej energie
a všeobecný materiál. Zároveň boli použité vlastné príjmy ako príjmy z dobropisov za preplatky
elektrickej energie.

Skutočnosť k 31.12.2017: TS bol poskytnutý príspevok vo výške 61 469 eur. TS vykonávali bežnú
údržbu a opravy VO. Výdavky tvorí predovšetkým spotreba elektrickej energie pre verejné osvetlenie
mesta a priľahlých častí patriacich do katastra. Okrem toho TS zakúpili nové vianočné ozdoby na
vianočný stromček v meste.

Podprogram 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC
Zámer podprogramu: Zabezpečenie hygienických služieb pre občanov
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
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Cieľ:

Prevádzka mestských WC

Plnenie:

WC slúžili občanom mesta k ich plnej spokojnosti. TS udržovali vo verejných WC
poriadok a čistotu.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota

Náklady na prevádzku WC/rok
2014
12 016

2015
12 016

2016
12 016

2017
26 704

2018
26 971

2019
27 241

2018
3 030

2019
3 060

11 115,21
10 645,04
15 182,62
22 320,61
Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2eur/občan)
2014
1 500

2015
1 500

2016
1 500

2017
3 000

1 116,80

1 213,20

1 259

1 953,20

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
23 704
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
23 704

Po zmenách
20 718
0
20 718

Skutočnosť
20 718
0
20 718

Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre
občanov vo verejných WC. K verejným WC v centre mesta Nová Baňa pribudli verejné WC na ul.
Cintorínska, ktoré sú v prevádzke od novembra 2016.

V 4. zmene rozpočtu bolo zvýšenie miezd a odvodov o 714 eur.
V 7. zmene rozpočtu bol rozpočet znížený o 3 700 eur, ktoré boli presunuté na projekt 8.7.2.
Verejné osvetlenie na krytie výdavkov za spotrebu elektrickej energie a materiál.
Skutočnosť k 31.12.2017: Na prevádzku mestských WC obdržali TS príspevok vo výške 20 718
eur. Za tieto prostriedky bola zabezpečená prevádzka mestských WC a WC na ul. Cintorínska, ktoré sú
v prevádzke od októbra 2016. Prevádzkovanie Mestských WC je každoročne stratové. Je to ale služba
verejnosti ťažko ovplyvniteľná prevádzkou.

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – prevádzka cintorína - TS
Zámer podprogramu: Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Zabezpečenie prevádzky a údržby pohrebiska

Plnenie:

Bola zabezpečená starostlivosť o celé pohrebisko vrátane jeho trávnatých plôch,
chodníkov a iného vybavenia pohrebiska.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Celkový počet udržiavaných pohrebísk
2014
1

2015
1

2016
1

2017
1

1

1

1

1

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
8 320
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
8 320

Po zmenách
24 069
6 000
30 069
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Skutočnosť
23 786
6 000
29 786

2018
1

2019
1

Komentár: Bežné výdavky sú poskytované vo forme príspevku Technickým službám na výkon správy
pohrebiska – starostlivosť o objekt domu smútku a areál cintorína.
V 4. Zmene rozpočtu bol zvýšený príspevok o 13 309 eur, z toho mzdy o 309 eur a bežné výdavky
o 13 000 eur na výmenu dverí na dome smútku a to dverí na obradnej miestnosti, ako aj vedľajších
vstupov do domu smútku.
Okrem toho TS použili 5 010 eur z vlastných príjmov z pohrebníctva na:
Kontajnery – pre potreby triedenia odpadov na cintoríne - 6 ks 120 l kontajnerov, z toho 3 ks
kontajnerov na sklo a 3 ks na plasty.
Dvojkrídlovú informačnú vitrínu celohliníkovú exteriérovú, ktorá slúži pre potreby zverejnenia
hrobových miest, mapy pohrebiska, pre lepšiu orientáciu návštevníkov pohrebiska. Je umiestnená pri
vstupe do cintorína.
Opravu chladiacej miestnosti, ktorú je potrebné pripraviť na zabudovanie zakúpenej novej
technológie. Tzn. odstrániť staré okná, zamurovať a zaizolovať miestnosť, ostierkovať, omaľovať, aby
to spĺňalo podmienky zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z.
V 7.zmene bol rozpočet zvýšený o 2 440 eur s tým, že rozpočet na mzdy bol zvýšený o 5 140 eur, na
bežné výdavky 2 300 eur a zároveň boli zapojené vlastné príjmy vo výške 5 000 eur - zapojením
nájmu hrobových miest o 5 000 eur.

Skutočnosť k 31.12.2017:
Bežný príspevok bol poskytnutý vo výške 23 786 eur, zo toho 12 717 eur bol poskytnutý bežný
účelový výdavok na výmenu dverí na Dome smútku. Bola zabezpečená starostlivosť o celé pohrebisko
vrátane jeho trávnatých plôch a chodníkov, kosenie cintorína bolo vykonávané 5x za rok v mesiacoch
apríl – október.
Kapitálové výdavky - v 3. zmene rozpočtu bol TS pridelený kapitálový príspevok vo výške 6 000
eur na vybudovanie chodníkov k urnovým pomníkom v celkovej dĺžke 80 m a šírke 1 m. Cieľom je
rozšíriť Urnový háj o 76 nových hrobových miest.

Skutočnosť k 31.12.2017: Externý dodávateľ vybudoval chodník v celkovej dĺžke 80 m a šírke 1 m.
Práce boli ukončené ešte v prvej polovici roka.

Podprogram 8.10. Rekreačné a športové služby - TS
Zámer podprogramu: Starostlivosť o priestor pre rekreačné aktivity občanov mesta i turistov
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Udržiavaná plocha areálu Tajch

Plnenie:

Starostlivosť o čistotu a údržbu zelene bola zabezpečená v požadovanom
rozsahu.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Veľkosť udržiavanej plochy v m2
2014
2015
74 260
74 260
74 260
74 260
Počet kosení/rok

2016
74 260
74 260

2017
74 260
74 260

2018
74 260

2019
74 260

2014
4
4

2016
4
5

2017
4
4

2018
4

2019

2015
4
5

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
7 524
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
7 524

Po zmenách
7 273
2 500
9 773
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Skutočnosť
7 273
0
7 273

Komentár: Bežné výdavky - rozpočtované výdavky formou príspevku pre TS sú na starostlivosť
o čistotu areálu rekreačného strediska Tajch, v miestach výskytu inváznych rastlín aj ich chemické
likvidovanie. Plánované sú tiež výdavky na prevádzku WC na Tajchu. Rozpočet je vyšší o 4 327 eur
ako v roku 2016 z dôvodu, že na zabezpečovanie uvedených služieb bude prijatý jeden zamestnanec
na dobu určitú cca na 6 mesiacov od jari do jesene.
V 4. Zmene bolo zvýšenie príspevku na mzdy o 149 eur.
V 7.zmene – bol príspevok znížený o 400 eur s tým, že príspevok na bežné výdavky bol zvýšený
o 192 eur, ale zároveň bolo použitie vlastných príjmov TS vyberaných za WC a sprchy Tajch 250 eur
a 342 eur ako príjmy z preplatkov poistného za zamestnávateľa. Príjmy boli určené na krytie opravy za
poškodený kamerový systém.

Skutočnosť k 31.12.2017: Príspevok na starostlivosť o čistotu areálu Tajch bol poskytnutý vo
výške 7 273 eur. Starostlivosť o čistotu a údržbu zelene bola zabezpečená v požadovanom rozsahu.
Okrem toho TS prevádzkujú na Tajchu postavené WC a sprchy. Výdavky sú za prevádzku WC počas
letnej sezóny, ale aj za mzdu vrátane odvodov zamestnanca zabezpečujúceho chod prevádzky.
Kapitálové výdavky
V 4. zmene bol do rozpočtu doplnený kapitálový výdavok na oplotenie časti pozemku. Z dôvodu
bezpečnosti v rekreačnej oblasti Tajch je nutné medzi príjazdovou cestou k objektu Sprchy a záchody
a odtokom z jazera vybudovať oplotenie. Veľký terénny zráz k danému odtoku predstavuje riziko
úrazu. Oplotenie bude vybudované osadením stĺpikov do betónových lôžok a zainštalovaním
pogumovaného pletiva výšky 150 cm v dĺžke 100m v celkovej sume 2 500 eur.

Skutočnosť k 31.12.2017: Z dôvodu väčšieho rozsahu prác, ako bolo pri tvorbe rozpočtu
plánované, cenové ponuky na výzvu na predkladanie ponúk na túto akciu zo 16.11.2017 presiahli
výšku rozpočtu, čo následne viedlo k rozhodnutiu túto akciu v roku 2017 neuskutočniť.

Podprogram 8.13. Vyhliadková veža- Háj
Zámer podprogramu: Zatraktívnenie a zvýšenie turizmu v našom regióne, čo podporí dopyt po
tovaroch a službách a tým zväčšenie príležitostí pre verejný aj súkromný sektor.
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s MsL Nová Baňa
Cieľ:
Vybudovanie vyhliadkovej veže

Plnenie:

Vyhliadková veža je vybudovaná, slúži svojmu účelu.

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Realizácia stavebnej akcie
2015
2016
2017
1
1
1
1/3
1/3
1/3

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
60 000
Výdavky na podprogram spolu
60 000

Po zmenách
0
64 100
64 100

2018

Skutočnosť
0
64 074
64 074

Komentár: V rozpočte na rok 2014 bola zaradená investičná akcia výstavba rozhľadne Háj. Bola
vypracovaná PD v sume 6 690 eur. V roku 2015 bola realizovaná akcia len z časti a to komplet
betónová časť v hodnote 18 713 eur. Z dôvodu nedohodnutia sa na ďalšom pokračovaní výstavby sa
presunuli zvyšné prostriedky do roku 2016. V roku 2016 sa zrealizoval kamenný obklad rozhľadne
s dodávateľom vysúťaženým na túto časť a opracovali a inštalovali sa mlynské kamene v celkovej
sume 7 680 eur. Do roku 2017 bolo narozpočtovaných 60 000 eur, ktoré boli určené na dokončenie
drevenej časti rozhľadne a terénne úpravy po realizácii diela pozostávajúce z vyrovnania plochy,
prípadne výroby a inštalácie lavičiek.
V 4. zmene bol rozpočet zvýšený o 4 100 eur na úpravu okolia a ďalekohľad.

Skutočnosť k 31.12.2017: V roku 2017 sa realizovala drevená časť Vyhliadkovej veže Háj na
základe Dodatku č. 2 ku ZOD č.3/MIN/2017 v sume 60 144 eur. Následná úprava okolia pozostávala
z drvenia kameňa v sume 960 eur a z výkopových prác pri úprave terénu 600 eur. Po zrealizovaní
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stavby bol vyhotovený porealizačný geometrický plán pre účely kolaudačného rozhodnutia v sume 170
eur. Informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom a informáciami o Vyhliadkovej veži Háj bola
zhotovená a zainštalovaná v sume 100 eur. Zakúpený a nainštalovaný bol aj vyhliadkový ďalekohľad
v sume 2 100 eur.

Podprogram 8.14. Ochrana prírody a krajiny
Zámer podprogramu: Identifikovanie zelene na zeleň mesta a ostatnej zelene právnických
a fyzických osôb v katastrálnom území mesta v prípade rozdielnych názorov
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Údržba verejnej zelene mesta

Plnenie:

Cieľ je splnený - v prípade rozhodovania o zodpovednosti za určité dreviny mesto
je pripravené promptne reagovať.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet identifikácií majiteľa zelene geodetom
2014
5

2015
5

2016
5

2017
5

0

0

0

0

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
2 000
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
2 000

Po zmenách
2 000
0
2 000

2018
5

2019

5

Skutočnosť
0
0
0

Komentár: V katastrálnom území mesta v prípade rozhodovania o zodpovednosti za určité dreviny
dochádza k nejednotnej identifikácii majiteľa predmetnej dreviny a tým aj zodpovednosti za jej
starostlivosť. Majiteľ a príslušná zodpovednosť za drevinu bude určená na základe zamerania
a určenia geodetom.

Skutočnosť k 31.12.2017: Rozpočet výdavkov na identifikáciu majiteľa pozemku geodetom je
2000 eur, skutočnosť je 0 eur, nakoľko nevznikol skutkový stav, na základe ktorého by bolo potrebné
použiť plánované výdavky.

Podprogram 8.15 Náučný chodník Zbojnícke studničky
Zámery podprogramu: Zámerom náučného chodníka je spojiť jednotlivé studničky a vodné diela,
ako aj územie mokrade a poskytnúť návštevníkom informácie o úlohe, formách, kolobehu vody
a význame lesa v prírode a pre človeka
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Vybudovanie náučného chodníka
Vybudovaný
Merateľný ukazovateľ: realizácia stavebnej akcie
Rok
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Plánovaná hodnota
1
Skutočná hodnota
1

Plnenie:

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
850

Po zmenách
1 084
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Skutočnosť
1 084

700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

0
850

0
1 084

0
1 084

Komentár: V roku 2016 prebehla obnova studničiek ich kamennej a drevenej časti. Mesto podalo
žiadosť na BBSK o poskytnutie dotácie na rozvoj cestovného ruchu na rok 2016 na projekt Náučný
chodník Zbojnícke studničky. Výdavky vo výške 15 000 eur, z toho 4 000 eur zo zdrojov BBSK
a 11 000 eur zo zdrojov mesta boli určené na vybudovanie náučného chodníka. Zahŕňajú obnovu 5
studničiek spojenú s úpravou ich okolia, kamenného obloženia a zhotovenia nových drevených
striešok – Johanská studnička, Lipinská studnička, Zbojnícke studničky, Hraškova studnička
a studnička Kohútovo Rovienka, terénnu úpravu zaniknutého suchého potoka Jarmila na malé
jazierko, 9 ks informačných tabúľ - výroba a osadenie drevených tabúľ, výroba a osadenie plastových
tabúľ s grafickým spracovaním, vypracovanie odborného textu odborníkmi ohľadom úloh, foriem,
kolobehu vody a význame lesa v prírode do informačných tabúľ, výroba lavičiek, vypracovanie
polohopisného plánu pre osadenie informačných panelov.
V roku 2017 je naplánovaných 850 eur na vyhotovenie a osadenie kovových smeroviek a smerníkov.
V pôvodnom rozpočte sa neuvažovalo s tabuľkami turistického miestneho názvu, ale býva zvykom ich
vždy mať na smerovníkoch. Z toho dôvodu bol pôvodný rozpočet v 2. zmene zvýšený o 234 eur na
výrobu a inštaláciu dodatočných smeroviek.

Skutočnosť k 31.12.2017: V priebehu roka 2017 sa na Náučnom chodníku Zbojnícke studničky
vyhotovili a osadili kovové smerovníky a smerovky. Vyhotovenie a dodanie smerovníkov a smeroviek
bolo v sume 767 eur, inštalácia 4 ks smerovníkov a 36 ks smeroviek a turistických miestnych názvov
bola vykonaná na Dohodu o vykonaní práce vrátane odvodov v sume 317 eur.

Program 9. Šport
Rozpočet
programu

Rozpočet
2017
85 162

Rozpočet po
zmenách
109 418

Skutočnosť
92 850

Zámer programu: Zabezpečenie športovej činnosti pre občanov mesta Nová Baňa
Ciele programu: Široké spektrum športových podujatí, prevádzkyschopnosť štadióna, športovísk,
dotácie športovým klubom a rekreácia zamestnancov v chatovej oblasti Tajch

Podprogram 9.1. Rekreačné a športové služby - chata
Zámer podprogramu: Vytvorenie kultúrneho prostredia v rekreačnej oblasti Tajch, na zabezpečenie
rekreácie pre rodiny zamestnancov MsÚ a školských zariadení.
Zodpovednosť: oddelenie správne
Cieľ:

Zabezpečiť priestor pre aktívne trávenie voľného času v kruhu rodiny

Plnenie:

Cieľ sa neplní. Objekt je zaradený v zozname budov na predaj a jeho technický stav už
neumožňuje zamestnancom sa bezpečne rekreovať. Chata v minulosti slúžila na
týždennú rodinnú rekreáciu i víkendové pobyty zamestnancom MsÚ, MŠ a ich
rodinným príslušníkom. Bola využívaná a obľúbená ako miesto ich oddychu.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet zamestnancov, ktorí využili možnosť rekreácie
2014
15

2015
20

2016
20

2017
0

19

21

12

0

69

2018
0

2019
0

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
705
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
705

Po zmenách
705
0
705

Skutočnosť
335
0
335

Komentár: Z dôvodu plánovaného predaja objektu výdavky sú určené len na úhradu energií.

Skutočnosť k 31.12.2017: Nakoľko objekt je zaradený v zozname budov na predaj a jeho
technický stav už neumožňuje zamestnancom sa bezpečne rekreovať, výdavky vo výške 335 eur boli
len na úhradu energií.

Podprogram 9.2. Šport
Zámer podprogramu: Udržať širšiu ponuku športových podujatí pre občanov, so zameraním hlavne
na deti a mládež.
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:

Zlepšovať tradičné športové podujatia v meste, zopakovať úspešné nové podujatia,
pokračovať v organizácii nových podujatí v spolupráci s miestnymi športovými klubmi
a ďalej sa podieľať na spoluorganizovaní ich akcií.

Plnenie:

Športové podujatia v meste sme sa snažili organizačne ako aj materiálne vylepšiť
a zabezpečiť. Boli sme spoluorganizátorom 47. ročníka Zimného prechodu Pohronským
Inovcom, podporili sme 12. ročník Florbalovej ligy o putovný pohár primátora mesta.
Opäť sme sa zapojili v poradí už do 4. ročníka celonárodnej súťaže „Do práce na
bicykli“, do ktorej sa za našu samosprávu aktívne zapojilo 11 tímov s 35 súťažiacimi.
Z celkového počtu 74 registrovaných samospráv v rámci celého Slovenska, sa tímy
z Novej Bane umiestnili v kategórii, v ktorej sa hodnotil počet najazdených km,
prepočítané úmerne k počtu obyvateľov mesta na 11. mieste. V rámci 14. ročníka
Týždeň športu pre všetkých bolo naplánovaných 23 rôznych športových aktivít, ktorými
organizátormi boli mesto Nová Baňa, miestne školy a školské zariadenia, občianske
združenia, športové kluby a boli určené nielen pre aktívnych, ale aj príležitostných
športovcov a pre všetky vekové kategórie. Zrealizovaných bolo celkom 21 aktivít, do
ktorých sa zapojilo 1023 účastníkov. Zorganizovali sme 26. ročník Štafetového behu
novobanských škôl o pohár primátora mesta,
s miestnymi školami a školskými
zariadeniami sme boli organizátorom 6. ročníka Ľahkoatletického mítingu. Do VI.
ročníka Tajchovej osmičky, ktorú organizujeme v spolupráci s nadšencami pre beh sa
zapojilo 327 bežcov. V rámci spolupráce so športovými klubmi a občianskymi
združeniami sa podieľame na spoluorganizácii, propagácii, materiálne, ozvučením na
rôznych športových podujatiach. Výraznou podporou mesta je poskytovanie dotácií cez
transfery z rozpočtu mesta, ktorými podporujeme združenia, kluby a organizácie, ktoré
v oblasti športu pracujú predovšetkým s deťmi a mládežou a tým prispievajú
k reprezentácii mesta a vo veľkej miere obohacujú športové dianie v našom meste.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:

Počet športových akcií organizovaných mestom

Rok

2014

2014
3

2015
3

2016
3

2017
4

10

4

5

6

2018
4

2019
4

Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom
2015

2016

2017

70

2018

2019

Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

3

3

3

5

9

8

8

5

5

5

V roku 2017 bolo uskutočnených 11 športových podujatí, z toho:
Mesto Nová Baňa bolo hlavným organizátorom 6 podujatí:
26. ročník Štafetový beh novobanských škôl o pohár primátora mesta, 4. ročník Do práce na bicykli
(celonárodná súťaž na podporu cyklodopravy v mestách), 6. ročník Ľahkoatletický míting, 14. ročník
Týždeň športu pre všetkých, VI. ročník Tajchová osmička, Slávnostné otváranie Rozhľadne Háj
Mesto bolo spoluorganizátorom 5 športových podujatí:
47. ročník Zimný prechod Pohronským Inovcom, 12. ročník Školská florbalová liga o pohár primátora
mesta, Filmový festival Medzi nebom a zemou, Tenisový turnaj o pohár primátora mesta, VI. ročník
Memoriál PhDr. Pavla Hrčku v šachovom turnaji
Mesto podporilo rôzne iné športové podujatia formou tlače diplomov, plagátov, poskytnutím
propagačných materiálov a propagáciou prostredníctvom mestského rozhlasu, webovej stránky a
umiestnením plagátov.
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
50 154
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
50 154

Po zmenách
51 784
0
51 784

Skutočnosť
51 185
0
51 185

Komentár: Výdavky vo výške 50 154 eur sú určené na zabezpečenie športových podujatí
organizovaných mestom a na nákup medailí a pohárov v rámci spolupráce so športovými klubmi na
spoločných podujatiach. Výdavky sú zvýšené z dôvodu, že už v roku 2016 mesto financovalo
zabezpečenie Ľahkoatletického mítingu, na ktorý bola v minulých rokoch poskytnutá dotácia. Taktiež
počítame so zapojením mesta do Európskeho týždňa mobility (na zakúpenie ovocia), ako aj z dôvodu
stúpajúceho počtu účastníkov na bežeckom podujatí Tajchová osmička, na ktoré je počítané aj so
zabezpečením časomiery. Plánujeme zakúpiť reflexné tričká s nápisom USPORIADATEĽ, ktoré by boli
využívané na športové podujatia organizované mestom. V rozpočte nie je zahrnutý transfer z BBSK na
veľké podujatie Týždeň športu pre všetkých, ktorý bol v roku 2016 poskytnutý vo výške 1000 Eur.
Hradíme aj neplánované výdavky na medaile a poháre pre športové kluby z mesta – je to v rámci
spolupráce primátora mesta na spoločných podujatiach pre Novobančanov.
Z položky Prepravné hradíme prepravu turistov na podujatie Prechod Pohronským Inovcom a tiež
prepravu turistov „Výstup na Vojšín“ v rámci Týždňa športu pre všetkých. Rozpočet na tejto položke
zostáva nezmenený v porovnaní s rokom 2016.
Na položke Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru z tejto položky vyplácame okrem
Dohody o vykonaní práce – spracovanie podkladov a príprava powerpointovej prezentácie jednotlivých
športových klubov a akcií mesta podľa pokynov a usmernení zamestnávateľa na podujatie „Vyhlásenie
najlepších športovcov mesta Nová Baňa za predchádzajúci rok, ako aj Dohody o vykonaní práce –
moderovanie športových podujatí (konkrétne Ľahkoatletický míting, príp. Tajchová osmička.)
Transfery - poskytovanie dotácií športovým klubom na šport pre deti a mládež je vo výške 45 000
eur, navýšenie výdavkov v porovnaní s rokom 2016 je o 12,5%.
V rámci 2. Zmeny rozpočtu bola presunutá čiastka 660 eur z transferov OZ na transfery fyzickej
osobe – podnikateľovi z dôvodu poskytnutia dotácie podnikateľom, živnostníkom.
V 4. zmene bol rozpočet zvýšený o 1 280 eur na honoráre, súťaže a občerstvenie na 14. ročník
Týždňa športu pre všetkých. Zdroje sú poskytnuté z BBSK.
V 5. zmene bol rozpočet zvýšený o 350 eur z prostriedkov z darov na 14. ročník Týždňa športu pre
všetkých vo výške 50 eur a na 6. ročník Tajchovej osmičky vo výške 300 eur, z toho 200 eur na
základe Darovacej zmluvy je určených na konkrétny účel na zabezpečenie profesionálnej časomiery.

Skutočnosť k 31.12.2017:
• Všeobecný materiál – spotreba materiálu na
organizovaných mestom Nová Baňa v sume 624 eur.
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zabezpečenie športových podujatí

•
•
•

•

Prepravné – autobusová preprava turistov na 47. ročník Prechod Pohronským Inovcom
v sume 190 eur a 10. ročník Výstupu na Vojšín na počesť Fr. Viciana v rámci 14. ročníka
Týždňa športu pre všetkých v sume 47 eur, ktoré boli hradené zo zdrojov z BBSK.
Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru – v zmysle uzatvorených Dohôd
o vykonaní práce, konkrétne moderovanie športových podujatí Ľahkoatletický míting
a Tajchová osmička v sume 70 eur.
Honoráre, súťaže, občerstvenie – medaily, športové trofeje, tričká, účastnícky poplatok,
pitný režim, sladkosti, odmeny na podujatia organizované mestom a v spolupráci so
športovými klubmi a školami (12. ročník Školská florbalová liga o pohár primátora mesta, 26.
ročník Štafetový beh novobanských škôl, 4. ročník Do práce na bicykli, 6. ročník Ľahkoatletický
míting, 14. ročník Týždeň športu pre všetkých, Tenisový turnaj o pohár primátora mesta,
VI. ročník Tajchová osmička, Slávnostné otváranie Rozhľadne Háj, VI. ročník Memoriál PhDr.
Pavla Hrčku v šachovom turnaji) v sume 5 431 eur. Z toho 1 233 eur bolo zo zdrojov z BBSK
a 350 eur z daru.
Transfery neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a fyzickým osobám podnikateľom – poskytnuté na konkrétne účely v oblasti športu v sume 44 800 eur.

TRANSFERY – DOTÁCIE ŠPORT
Lucia Ivínová– Jazdecká škola
BERI, s.r.o.

360 eur

SKI TEAM Nová Baňa

2 850 eur

Športový klub KARATE
Nová Baňa

7 450 eur

Športový klub POOLO

950 eur

Miroslav Šipikal - MIŠImoto

1 300 eur

Na úhradu nákladov spojených s nákupom cien,
úhradou rozhodcov, nájomného, občerstvenia
(sladkosti
a nealko),
materiálno-technické
zabezpečenie (prenájom, kúpa prekážkového
materiálu) na májové, júnové, septembrové preteky
JŠ BERI s.r.o. a na skúšky základného výcviku
spojených s nákupom cien, úhradou rozhodcov
(SZJV, májové, júnové , septembrové preteky JŠ
BERI), sústredenie, prenájom priestorov.
Na náklady na zabezpečenie tréningových jednotiek,
náklady na Oblastnú lyžiarsku ligu, preteky
organizované SLA – Slovenský pohár predžiakov
a žiakov, Majstrovská SR žiakov, verejné preteky
v Ski Centrum Čertovica, Donovaly, organizáciu
celoslovenských lyžiarskych pretekov v slalome
a obrovskom slalome v stredisku SKI Centrum
Drozdovo – cestovné, doprava autobusom,
štartovné, vecné ceny, medaile, občerstvenie
(sladkosti a nealko), nákup športových pomôcok,
skipasy, prenájom športovísk.
Na
úhradu
nákladov:
materiálno-technické
zabezpečenie činnosti klubu, štartovné, cestovné,
občerstvenie (nealko, sladkosti), ubytovanie,
sústredenia, športové oblečenie s označením mesta
Nová Baňa, odmeny trénerov mládežníckych
družstiev.
Na nákup športového vybavenia, úhradu prenájmu
telocvične, nákup cien, trofejí a občerstvenia
(nealko a sladkosti), grafické spracovanie diplomov,
poplatky za trénerské kurzy v bedmintone, odmeny
bedmintonovým trénerom za trénovanie detí.
Na štartovné, cestovné, náhradné diely, výstroj pre
motocyklového jazdca Adama Šipikala na seriál
Majstrovstiev SR v endure a cross country,
Majstrovstvá Maďarska PITBIKE, PITBIKE MORAVIA
CUP ČR, MS PITBIKE VEĽKÁ BRITÁNIA.
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Tanečno-športový klub TIFFANY
Nová Baňa

4 900 eur

Na štartovné, cestovné, licenčné a členské poplatky,
ubytovanie, sústredenie, látky, materiál na zdobenie
kostýmov, náklady na externého trénera mládeže,
prenájmy
športovísk
k činnosti,
materiálnotechnické zabezpečenie činnosti klubu (CD
prehrávač, reproduktory...), medaile, diplomy,
plagáty, vecné ceny, propagačný materiál, klubové
tričká, klubové športové súpravy.

Mestský futbalový klub
Nová Baňa

19 200 eur

Na
zabezpečenie aktívneho rozvoja športovej
činnosti detí, žiakov, mládeže – chlapcov aj dievčat,
realizovanej v rámci futbalového klubu, konkrétne
na financovanie nákladov na prepravu na športovú
činnosť, náklady na príspevky na činnosť licenčných
trénerov
mládežníckych
družstiev,
nákup
športového materiálu a výstroje, jednorazové
prenájmy športovísk k činnosti a náklady na
rozhodcov zápasov mládežníckych družstiev
a náklady na športové poplatky činností riadiaceho
futbalového orgánu v rámci elektronického systému
slovenského futbalu „ISSF“, fakturované zbernými
mesačnými faktúrami zo strany SFZ v Bratislave.

Stolnotenisový klub Nová Baňa

3 950 eur

Na financovanie výdavkov spojených s výchovou
talentovanej mládeže (úhrada energií, vody,
trénera,
oprava
a údržba
športovej
haly
a zariadenia, nákup športového materiálu), cestovné
náklady a štartovné na dlhodobé súťaže (jednotlivci,
družstvá) v kraji a v SR, (Slovenský pohár mládeže,
Majstrovstvá SR, regionálne bodovacie turnaje,
Majstrovstvá kraja).
Na náklady spojené s údržbou vleku v lyžiarskom
stredisku (uhradenie kontroly lana – defektoskopie).
Na čiastočnú úhrada nákladov spojených s účasťou
v súťaži (cestovné, členské, vstupný poplatok),
nákup športového vybavenia – šachové súpravy).
Na náklady spojené s nákupom vecných cien,
športových potrieb, občerstvenia na ŠPECIÁLNU
HRABINSKÚ OLYMPIÁDU a Futbalový turnaj
o putovný pohár riaditeľa DSS.
Na organizáciu tenisového turnaja, tenisovej
olympiády pre deti, technické zabezpečenie,
tréningové
tenisové
pomôcky,
občerstvenie
(sladkosti a nealko), nákup vecných odmien
a medailí,
úhradu
školenia
trénerov
1.
kvalifikačného stupňa.
Na prepravu autobusom z MŠ Nábrežná do
rekreačného strediska Banský dvor pri jazere Tajch
a občerstvenie(sladkosti a nealko) pre deti na
Olympiádu detí MŠ.
Na prenájom ľadovej plochy, dopravu autobusom
na tréningové jednotky na zimnom štadióne
v Leviciach, priateľské zápasy, korčuľovanie pre deti
MŠ a ZŠ.
Na úhradu časti nákladov spojených s podujatím
Malý záchranár
a Centrácky viacboj (sladké
odmeny, pitný režim, medaile, ceny, diplomy
a tričká pre deti a rodiny a organizačný výbor).

Lyžiari mesta Nová Baňa

200 eur

Telovýchovná jednota Slovan
Nová Baňa

800 eur

OZ – Priatelia deťom pri Ústave
sociálnej starostlivosti

300 eur

Tenisový klub - Tajch

610 eur

Slovenská rada rodičovských
združení – RZ pri Materskej
škole

250 eur

Hokejový klub Nová Baňa

900 eur

OZ pri CVČ - Centráčik

980 eur
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Dotácie neboli vyčerpané v celkovej rozpočtovanej výške 45 000 eur z nasledovných dôvodov:
Lyžiari mesta Nová Baňa – občianske združenie vrátilo poskytnutú dotáciu z rozpočtu mesta v plnej
výške 200 eur v mesiaci november 2017.

Podprogram 9.3. Správa štadióna
Zámer podprogramu: Funkčný priestor pre športové a rekreačné aktivity športovcov a obyvateľov
mesta i turistov

Projekt 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnatej plochy
Zámer projektu: Udržanie kvality trávnatej plochy futbalového ihriska
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Zabezpečiť odber povrchových vôd pre zavlažovanie ihriska

Plnenie:

Splnené

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Odber vody v m3 v priebehu roka
2014
2015
2016
2017
2018
6 900
6 900
6 900
6 900
6 900
4 560
8 700
4 180
7 690
Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3
2014
2015
2016
2017
2018
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
4 560
8 700
4 180
7 690

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
1 150
0
1 150

Po zmenách
1 150
0
1 150

2019
6 900

2019
16 000

Skutočnosť
813
0
813

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu za spotrebu odberu vody pre zavlažovanie ihriska.

Skutočnosť k 31.12.2017: Spotreba vody pre zavlažovanie futbalového ihriska pri mesačnom
odbere nad 1250 m3 je spoplatnená. Uhradené boli faktúry za odber vody za mesiac jún 2017, júl
2017, august 2017 vo výške 813 eur čo zodpovedná spotrebe vody v objeme 6050 m3. Merateľný
ukazovateľ splnený.

Projekt 9.3.2. Príspevok na správu štadióna - TS
Zámer projektu: Udržiavaný areál športového štadióna
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta a TS mesta
Cieľ:

Udržiavaný areál športového štadióna

Plnenie:

Priestory boli zabezpečené a obyvatelia aktívne i pasívne využívali športové a aj
nešportové priestory – areál bol udržiavaný.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha v m 2
2014
12 000

2015
12 000

2016
12 000

2017
12 000

12 000

12 000

12 000

12 000
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2018
12 000

2019
12 000

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha v m 2
2014
5 125

2015
5 125

2016
5 125

2017
5 125

5 125

5 125

5 125

5 125

2018
5 125

2019
5 125

Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy v m 2
2014
1 280

2015
1 280

2016
1 280

2017
1 280

1 280

1 280

1 280

1 280

2018
1 280

2019
1 280

2018
180

2019
180

Motohodiny na PG300D - kosenie štadióna/rok
2014
120

2015
120

2016
120

2017
180

165

165

135

173

Zvýšené motohodiny na PG300D sú z dôvodu kosenia upravenej trávnatej hracej plochy v ZŠ J.
Zemana.
Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
22 253
0
22 253

Po zmenách
20 229
0
20 229

Skutočnosť
20 229
0
20 229

Komentár: Výdavky sú určené na správu areálu futbalového štadióna, na elektrickú energiu, vodu,
kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna. Výdavky oproti roku 2016 sú vyššie
o 6 862 eur, z toho 3 000 eur na piesok na ihriská a zvyšok na náhradné diely a autosúčiastky na
nože, kefy a britu na radlicu na PG300D, ale aj na zvýšené výdavky na hnojivá, postreky, trávnaté
zmesy, linajkovací koncentrát.
V 7.zmene – do rozpočtu boli zapojené i vlastné príjmy TS vo výške 679 eur, použité na krytie
výdavkov na servis vozidiel. Rozpočtovým presunom bol navýšený tarifný plat , osobný príplatok
a odvody vo výške 2 071 eur. Okrem toho boli výdavky znížené o 4 095 eur, ktoré boli prerozdelené
na projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie a podprogram 10.5. Jarmok.

Skutočnosť k 31.12.2017: Príspevok bol poskytnutý vo výške 20 229 eur. Areál bol udržiavaný
kosením, hnojením a zavlažovaním trávnika. Najväčším výdavkom bolo osivo a hnojivo na základnú
údržbu a starostlivosť o trávnik na štadióne. Okrem pravidelného hnojenia sa vykonávalo tiež
pravidelné kosenie a zavlažovanie trávnika na štadióne. Kosenie bolo vykonávané od marca pravidelne
2x do týždňa, zavlažovanie podľa potreby, najmenej však rovnako 2x týždenne a hnojenie bolo
vykonávané priebežne podľa potreby. Taktiež bolo vykonávané kosenie ihriska na Základnej škole J.
Zemana.

Projekt 9.3.3. Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko
Zámer projektu:
Podpora zvýšenia kvality trávnika, ktorý bude rovnako kvalitný na celej ploche
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
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Cieľ:

Modernizácia zavlažovacieho systému pre tréningové ihrisko

Plnenie:

Nesplnené

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Realizácia automatického zavlažovacieho systému
2017
2018
2019
1
0

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
0
0
0

Po zmenách
0
11 400
11 400

Skutočnosť
0
16
16

Komentár: V 5. zmene rozpočtu bol zavedený nový projekt pod názvom „Zavlažovací systém pre
tréningové ihrisko“. Projekt pod názvom „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“
bol schválený Slovenským futbalovým zväzom dňa 14.8.2017 v rámci poskytnutia finančného
príspevku na rok 2017. Do rozpočtu bola pridaná predpokladaná dotácia na projekt v sume 10 000 eur
a na dofinancovanie projektu sa pridala predpokladaná suma 3 500 eur z rozpočtu mesta. Celkové
náklady na realizáciu automatického zavlažovacieho systému budú známe po verejnom obstarávaní.
Výdavky boli určené na realizáciu automatického zavlažovacieho systému pre tréningové futbalové
ihrisko Mestského futbalového klubu Nová Baňa s prírodnou trávou v rozmere plochy s použitím 24
kusov postrekovačov, čím sa ušetria náklady za vodu a energiu oproti bežnému spôsobu závlahy.
Plocha bude zavlažovaná rovnomerne, nedôjde tak k premočeným miestam (riziko pošmyknutia
hráčov).
V 6. zmene bol rozpočet znížený o 2 100 eur vzhľadom k tomu, že projekt je síce schválený, ale
zmluva so Slovenským futbalovým zväzom nebola podpísaná a akcia sa v roku 2017 realizovať
nebude. Čiastka 2 100 eur bola presunutá na Vyhliadkovú vežu Háj.

Skutočnosť k 31.12.2017: Projekt bol schválený Slovenským futbalovým zväzom dňa 14.8.2017,
ale k podpisu zmluvy došlo dňa 5.12.2017. Z dôvodu nevhodných poveternostných a snehových
podmienok počasia, ako aj časového procesu výberu dodávateľa prostredníctvom verejného
obstarávania sa realizácia automatického zavlažovacieho systému neuskutočnila. Výdavky vo výške 16
Eur boli použité na nákup kolkov výpisu z listu vlastníctva a katastrálnej mapy v Okresnom úrade
Žarnovica – katastrálny odbor, ako povinná príloha k projektu. Merateľný ukazovateľ nesplnený.

Podprogram 9.4. Údržba športovísk
Zámer podprogramu: Udržať športoviská v dobrom stave pre občanov, so zameraním hlavne na
deti a mládež.
Zodpovednosť: Technické služby mesta
Cieľ:

Udržiavaný areál športovísk

Plnenie:

Všetky športoviská boli udržiavané.

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet
2014
0
0

udržiavaných športovísk
2015 2016 2017 2018 2019
8
8
8
8
8
8
8
8

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
900
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
900

Po zmenách
5 900
0
5 900

Skutočnosť
2 022
0
2 022

Komentár: Výdavky sú určené na správu a údržbu športovísk.
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V 4. zmene bol rozpočet zvýšený o 5 000 eur na bežnú údržbu a opravu, ako i výmenu herných
certifikovaných prvkov podľa návodu dodávateľa.

Skutočnosť k 31.12.2017: Technické služby spravujú všetky vybudované športoviská. Príspevok
bol poskytnutý vo výške 2 022 eur na bežnú údržbu a výmenu najviac poškodených prvkov. Z nových
prvkov boli zakúpené 4 ks šúchal, ktoré vymenili za poškodené a dali opraviť poškodené schodíky na
detskom ihrisku.

Podprogram 9.5. Kúpalisko
Zámer podprogramu: vytvorenie podmienok pre plávanie a rekreáciu v jestvujúcom areáli kúpaliska
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Vypracovanie
kúpaliska

projektovej

Plnenie:

Splnené

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Projektová dokumentácia 8 paré
2017
8 paré
0

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
10 000
Výdavky na podprogram spolu
10 000

dokumentácie

2018

a následná

2019

Po zmenách
0
18 250
18 250

rekonštrukcia

areálu

2020

Skutočnosť
0
18 250
18 250

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie kúpaliska
pozostávajúcej z architektonickej, stavebnej časti a časti bazénovej technológie.
Do návrhu rozpočtu na rok 2017 boli zapracované a schválené predpokladané náklady na
vypracovanie projektovej dokumentácie akcie „Rekonštrukcia kúpaliska“ vo výške 10 000 eur. Po
upresnení rozsahu projektových prác týkajúcich sa architektonického riešenia, stavebného riešenia
hlavného objektu a prislúchajúcich objektov, technológie bazénov, inžinierskych sietí, úpravy mosta,
oplotenia, spevnených plôch atď. a na základe predložených cenových ponúk boli náklady v 1. zmene
rozpočtu upravené na celkovú výšku 18 250 eur, čo predstavuje zvýšenie o 8 250 eur.

Skutočnosť k 31.12.2017: Na základe Zmluvy o dielo č. 002/PA/17 a dodatku č. 1 na zhotovenie
projektovej dokumentácie bol termín odovzdania kompletnej PD dohodnutý do 15.8.2017. Dôvodom
bolo akceptovanie podmienok platnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva týkajúcej sa požiadaviek na
kvalitu vody, o požiadavkách na prevádzku, vybavenia prevádzkových plôch, zariadení atď. a hľadanie
najoptimálnejšieho riešenia v danom terénne a zohľadňujúc i finančné možnosti mesta. Projektová
dokumentácia bola projektantom vypracovaná v rozsahu objektov sociálno-prevádzková budova,
technologická budova, rekonštrukcia mosta, bazény, spevnené plochy, oporné múry a oplotenie,
ihriská, vodovodná, a kanalizačná prípojka, elektrická prípojka a STL pripojovací plynovod,
protipožiarna ochrana, vizualizácia, výkaz výmer a rozpočet. Úhrada faktúry za projektovú
dokumentáciu bola zrealizovaná v 12/2017. Za nedodržanie termínu odovzdania PD v stanovenom
termíne bolo uplatnená zmluvná pokuta a vyčíslená za 69 dní omeškania vo výške 629,63 eur, ktorá
bola zo strany projektanta uhradená. Merateľný ukazovateľ splnený.

Program 10. Kultúra
Rozpočet
programu

Rozpočet
2017
209 868

Rozpočet po
zmenách
272 909
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Skutočnosť
242 307

Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky
Zámer podprogramu: Starostlivosť a udržiavanie pamätných tabúľ a pamätníkov na území mesta
Zodpovednosť: oddelenie správne
Cieľ:
Zabezpečiť udržiavanie pamätných tabúľ a pamätníkov na území mesta ako
spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie

Plnenie:

Pamätníky a pamätné tabule boli upravené, očistené od buriny a nečistôt,
vymenená bola kvetinová výzdoba.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet pamätníkov a pamätných tabúľ
2014
11

2015
11

2016
11

2017
11

11

11

11

11

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
168
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
168

Po zmenách
177
0
177

2018
11

2019
11

Skutočnosť
139
0
139

Komentár: Výdavky sú na údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúľ v meste, z toho 128 eur
z prostriedkov štátu a 40 eur z rozpočtu mesta.
V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 9 eur z dôvodu zosúladenia transferu zo štátu s plánovanou
výškou výdavkov v rozpočte mesta.

Skutočnosť k 31.12.2017: Počas roka bola zakúpená kvetinová výzdoba a lieh v hodnote 139 eur.
Z toho 137 eur bola dotácia zo štátu na obnovu vojnových hrobov. Vykonali sme fyzickú kontrolu
všetkých pamätníkov za prítomnosti ZO Zväzu protifašistických bojovníkov v Novej Bani. Zhotovili sme
fotodokumentáciu a navrhli nevyhnuté opravy do ďalšieho rozpočtového roka. Zabezpečili sme troje
spomienkové oslavy mesta na Námestí slobody: oslobodenie mesta, ukončenie vojny a výročie SNP.

Podprogram 10.2. Mestská knižnica
Projekt 10.2.1. Knižnica
Zámer projektu: Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku aj formou
besied so spisovateľmi
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií
Cieľ:
Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku. Stimulovanie
predstavivosti a tvorivosti detí a mladých ľudí. Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre
všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva. Priblíženie spisovateľov a ilustrátorov
širokej čitateľskej verejnosti najmä deťom a mládeži

Plnenie:

Pre splnenie tohto cieľa sme už v prvom polroku 2017 usporiadali 4 besedy so
spisovateľmi: Branislav Jobus -spisovateľ pre deti. Beseda sa uskutočnila v pre veľký
záujem v kine Vatra. Marta Hlušíková- spisovateľka pre deti, Katarína Nadaská –
etnologička a historička a Pavol Konečný, ktorý mal besedu v kine Vatra počas akcie
„10. stretnutie banských miest“. Na jeseň sa uskutočnila beseda v priestoroch kina
Vatra, ktorej sa zúčastnili deti ZŠ Zemana, ZŠ Sv. Alžbety ako aj deti zo Spojenej školy
v Novej Bani so spisovateľkou pre deti Gabrielou Futovou a tiež sme na besede privítali
moderátora TV Markíza Patrika Hermana
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Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet registrovaných čitateľov
2014
850

2015
860

2016
760

2017
770

751

775

840

828

2018
780

2019
790

2018
48 000

2019

2018
6

2019

Počet výpožičiek
2014
40 000

2015
43000

2016
47 000

2017
47 500

46 565

47 747

48 060

48 326

2014
5

2015
6

2016
6

2017
6

5

6

6

6

Počet besied

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
36 484
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
36 484

Po zmenách
38 677
0
38 677

Skutočnosť
36 842
0
36 842

Komentár: Výdavky sú na mzdy a odvody, prevádzku mestskej knižnice, na nákup kníh a časopisov,
na odmeny pre besedujúcich autorov, ale aj na súťaže a podujatia. Rozpočet je vyšší ako v roku 2016
o 1 303 eur. Je to aj z dôvodu potrebnej výmeny osvetlenia v knižnici, ktoré nie je dostatočné.
Výmenou knižných políc, ktoré sú teraz vyššie, vznikli tmavé kúty, je značne znížená svetelnosť medzi
regálmi, na čo sa sťažujú aj čitatelia a aj vzhľadom na vek 34 rokov a poruchovosť je výmena viac
než potrebná. Cenová ponuka je na sumu 1 777 eur, čím sa predpokladá výmena všetkých svietidiel v
oddeleniach.
V 2. zmene bol rozpočet zvýšený o 240 eur na DDS
V 4. zmene bol rozpočet zvýšený spolu o 1 953 eur. V tom je 953 eur zvýšenie miezd o 4 % plus
odvody, 100 eur na honoráre, súťaže a 600 eur na údržbu - výmenu svetiel a 300 eur – presun
zdrojov z nepodporeného projektu 10.2.3. Ochrana knižničného fondu - prostriedky sú na zakúpenie
samolepiacich fólií.

Skutočnosť k 31.12.2017: Mzdy sú vo výške 15 593 eur, odvody 5 967 eur, energie 3 568 eur
v tom 2 816 eur plyn a 752 el. energia. Vodné, stočné bolo vo výške 110 eur, poštové služby
70eur, telekomunikačné služby 538 eur.
Výpočtová technika - zakúpený monitor z dôvodu elektronickej chyby pôvodného, wifirouter
a skrinka rozvádzača na internetové káble. Spolu v sume 303 eur.
Všeobecný materiál – zakúpené boli kancelárske a čistiace potreby, toner do tlačiarne, samolepiace
štítky na kódy v knihe, nabíjačka k notebooku Lenovo, PC komponenty ako grafická karta, pamäťová
karta batéria do notebooku všetko spolu vo výške 1 137 eur.
Knihy boli zakúpené v hodnote 4 401 eur a časopisy 605 eur.
V rámci údržby výpočtovej techniky bol uhradený pravidelný ročný poplatok Update knižničného
systému Clavius (knižničný program), ktorý je potrebné každoročne zakúpiť v sume 211 eur.
V priebehu roka bolo na podujatia, besedy a akcie pre deti využitých 451 eur a to na odmeny pre
besedujúcich, farbičky pre deti a tiež na občerstvenie.
Všeobecné služby - revízia komína 42 eur, revízia plynovej pece 36 eur, revízia elektroinštalácie 120
eur.
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Na poplatky bolo použité 60 eur. Pri zadávaní žiadostí o dotáciu na Ministerstvo kultúry SR za každú
žiadosť systém vygeneruje poplatok.
Stravovanie bolo vo výške 764eur,
Poistné knižného fondu bolo vo výške 68 eur.
Tvorba sociálneho fondu 145 eur,
Odmeny zamestnancom na dohodu: Bola vyplatená odmena za besedu pre pani Martu Hlušíkovú
vo výške 80 eur.
Poplatok za KO a DSO bol vo výške 50 eur.

Projekt 10.2.2. Doplnenie knižničného fondu
Zámer projektu: Udržanie čitateľských návykov klientov Mestskej knižnice
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií
Cieľ:
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové sociálne vrstvy
obyvateľstva

Plnenie:

Zakúpenie nových knižných dokumentov z podpory Fondu na podporu umenia

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet zakúpených knižničných dokumentov
2014
120
729

2015
180
232

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
5 000
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
5 000

2016
190
318

Po zmenách
4 500
0
4 500

2017
200
516

2018
210

2019

Skutočnosť
4 500
0
4 500

Komentár: Mesto Nová Baňa začiatkom roka 2017 podá žiadosť o podporu projektu na doplnenie
knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Fondom na podporu
umenia (FPU). Obsahom projektu je zakúpenie knižničných dokumentov s cieľom zabezpečenia
aktuálnosti knižničného fondu mestskej knižnice. Výška projektu je 5 000 eur a spolufinancovanie
z rozpočtu mesta predstavuje sumu 500 eur.
V 4. zmene bol rozpočet znížený o 500 eur, pretože projekt bol podporený sumou 4000 eur so
spolufinancovaním mesta vo výške 500 eur.

Skutočnosť k 31.12.2017: Podpora na doplnenie knižničného fondu bola schválená vo výške 4 000
eur a spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 500 eur. Vďaka tejto podpore sme mohli
knižný fond obohatiť o 516 knižných titulov. Z poskytnutej čiastky z Fondu bolo zakúpených 138
titulov náučnej literatúry pre dospelých, 147 titulov beletrie pre dospelých, 10 titulov náučnej literatúry
pre deti a 128 titulov beletrie pre deti. Z čiastky spolufinancovania bolo kúpené 93 knižných titulov.

Projekt 10.2.3. Ochrana knižničného fondu
Zámer projektu: Zabezpečenie kvalitného uloženia knižničného fondu
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií
Cieľ:
Obalenie novo zakúpených kníh samolepiacou fóliou

Plnenie:

Projekt sa nerealizoval z dôvodu neúspešnosti v dotačnom programe

Merateľný ukazovateľ: Percento pokrytia kvalitného umiestnenia knižničného fondu
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

2014
0
0

2015
100
100

2016
100
0
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2017
100

2018

2019

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
3 000
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
3 000

Po zmenách
0
0
0

Skutočnosť
0
0
0

Komentár: Mesto Nová Baňa začiatkom roka 2017 podá žiadosť o podporu projektu na ochranu
knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Fondom na podporu
umenia v zmysle zakúpenia samolepiacej ochrannej fólie na obalenie knižných titulov. Táto sa už
osvedčila a preto by sme ju chceli aj naďalej používať. Výška projektu je 3 000 eur a z toho
spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 300 eur.
V 4. zmene rozpočtu – projekt rozpočtovaný vo výške 2 700 eur podporený nebol, rozpočet sa
znížil na nulu. Spoluúčasť vo výške 300 eur bola presunutá do knižnice za zakúpenie fólií tak, ako
bola určená.

Skutočnosť k 31.12.2017: Finančné prostriedky na tento projekt neboli FPU schválené. Z tohto
dôvodu sa projekt nerealizoval.

Projekt 10.2.4. Modernizácia knižničných služieb
Zámer projektu: Poskytnutie informačných služieb väčšiemu počtu čitateľov a návštevníkov knižnice
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií
Cieľ:
Nákup počítačov pre potreby čitateľov knižnice

Plnenie:

Vďaka poskytnutej dotácii boli nakúpené 3 ks PC pre
používateľov knižnice a 1 notebook pre potreby knižnice.
Obnovená tak bola zastaraná výpočtová technika pre
používateľov knižnice.

Merateľný ukazovateľ: Počet kusov počítačov
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

2015

2016

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
2 500
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
2 500

2017
4
4

Po zmenách
2 300
0
2 300

2018

2019

Skutočnosť
2 300
0
2 300

Komentár: Mesto Nová Baňa začiatkom roka 2017 podá žiadosť o podporu projektu na modernizáciu
technického vybavenia mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Fondom na
podporu umenia v zmysle zakúpenia 4 kusov počítačov pre potreby čitateľov a návštevníkov knižnice.
Výška projektu je 2500 eur a z toho spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 300 eur.
V 4. zmene rozpočtu bol rozpočet znížený o 200 eur. Projekt bol podporený sumou 2000 eur.
Spoluúčasť mesta zostáva vo výške 300 eur.

Skutočnosť k 31.12.2017: Podpora projektu bola schválená vo výške 2 000 eur
a spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 300 eur. Napriek zníženiu sumy sa podarilo
projekt zrealizovať a mohli sa tak kúpiť 3 moderné PC a 1 jeden notebook pre potreby knižnice .
Z finančných prostriedkov určených ako spoluúčasť boli kúpené 3 nové stoly pod PC a 3 stoličky
k týmto stolom presne v sume 300 eur.
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Podprogram 10.3. Kultúrne služby
Zámer podprogramu: Sprostredkovať kultúru pre občanov všetkých vekových kategórií a vrstiev.
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít v meste, podpora rozvoja záujmovoCieľ:
umeleckej činnosti a tradičnej kultúry, aktívna spolupráca na spoločenských
aktivitách miestnych organizácii. Zlepšenie propagácie podujatí organizovaných
mestom

Plnenie:

Ciele podprogramu sme priebežne plnili. Podujatia organizované mestom sme
propagovali prostredníctvom
mestského rozhlasu, webovej stránky mesta,
v Novobanských novinách, rozmiestnením plagátov a bannerov, zároveň sme
propagáciu podujatí zabezpečili
aj v okolitých mestách a obciach. V rámci
spolupráce sme tiež propagovali podujatia škôl, školských zariadení, klubov
a občianskych združení, na niektoré aktivity a podujatia sme bezplatne poskytli
priestory kina VATRA (DS Dom chvály – nácviky divadelného predstavenia na
Melekovu divadelnú Novú Baňu, Jednote dôchodcov a ZO Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých na výročnú členskú schôdzu, ZUŠ – Prehliadka ľudového
spevu a hudby, Záverečný koncert, Vianočný koncert, TŠK Tiffany – 14. ročník
DEFILÉ, GFŠ Nová Baňa – záver školského roka, slávnostná akadémia k 60.
výročiu vzniku školy, Vianočná akadémia, ZŠ sv. Alžbety – divadelné skúšky
a samotné divadelné predstavenie, slávnostný program k 25. výročiu založenia
školy, ZŠ Jána Zemana – Vianočná akadémia, FS Vinička – na nácviky). Na
niektoré podujatia sme zabezpečili tlač plagátov, príp. ozvučenie podujatí. Pre
víťazov Dodekovej Novej Bane sme poskytli vecné ceny. Členom DCS LIPA sme
poskytli bezplatne 52 vstupeniek na 4 divadelné predstavenia v rámci 42. ročníka
Melekovej divadelnej Novej Bane a 6 miest na 33. ročník Novobanských
heligonkárov, v celkovej hodnote 156 Eur. Pre DS Dom chvály sme zabezpečili
režiséra na dramaturgickú úpravu hry a odborné konzultácie divadelného
predstavenia na Melekovu divadelnú Novú Baňu. Spolupracovali sme pri organizácii:
42. ročník Melekova divadelná Nová Baňa, Regionálna prehliadka speváckych
súborov seniorov, Strunobranie, Centráci rodičom a mestu, 10. stretnutie banských
miest a obcí Slovenska, Strunobranie, Na Tajchu je veselo, Novobanský zraz
veteránov. V priebehu roka 2017 sme boli hlavným organizátorom podujatí, ktorých
cieľom bolo uspokojiť čo najširšiu vrstvu obyvateľov a návštevníkov mesta Nová
Baňa.
V roku 2017 nás reprezentovali:
FSk Vinička – 10. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska (máj, Nová Baňa),
banícky fakľový sprievod v Novej Bani a banícka omša (júl, Nová Baňa), Na Tajchu
je veselo (júl, Nová Baňa), FSk Vinička a HS Reax (august, Nová Baňa), 26.ročník
Novobanský jarmok, (september, Nová Baňa), regionálna postupová súťažná
prehliadka ľudového folklóru Spievam, spievaš, spievame (október, Voznica),
Vianočné trhy (december, Nová Baňa)
CANTUS MONTE REGIS – šachtág ( január, Nová Baňa), Majstrovstvá SR
v kulturistike ( apríl, Žiar nad Hronom), 10. Stretnutie banských miest a obcí
Slovenska (máj, Nová Baňa), Valetantský sprievod ( jún, Banská Štiavnica), banícky
fakľový sprievod v Novej Bani a banícka omša (júl, Nová Baňa), koncerty v Janovej
Lehote a v Sklených Tepliciach (august, október), Salamandrové dni (september,
Banská Štiavnica), 26. ročník Novobanský jarmok (september, Nová Baňa),
Zvolenský festival speváckych zborov (október, Zvolen), Slávnostné otvorenie
Rozhľadne Háj (október, Nová Baňa), vianočné trhy (december, Nová Baňa),
Štefanský koncert v kostole Narodenia Panny Márie (december, Nová Baňa)

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota

Celkový počet usporiadaných podujatí za rok
2014
26

2015
26

2016
26
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2017
30

2018
30

2019
30

Skutočná
hodnota

39

55

45

44

V roku 2017 bolo uskutočnených 44 kultúrno-spoločenských aktivít, z toho 24 podujatí organizovaných
MsÚ – OKI a 20 podujatí organizovaných v spolupráci so zariadeniami, organizáciami, občianskymi
združeniami v meste Nová Baňa, s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom
a Národným osvetovým centrom Bratislava.
10 podujatí so vstupným:
33. ročník Novobanskí heligónkari (2 vystúpenia), 42. ročník Melekova divadelná Nová Baňa divadelné predstavenia pre deti „Rozprávkové javisko“ a 4 samostatné predstavenia ( „S TVOJOU
DCÉROU NIE“ – DOS Braxatoris, Krupina, „STRAŠIDLO“ – DS Bukovinka, Bukovina, „MOZOĽOVCi“ –
DS Dom chvály, Nová Baňa a „ÚSCHOVŇA – PULT FICTION“ – Paradájz Pikčr, Banská Štiavnica), dve
reprízy divadelného predstavenia „Mozoľovci“ – DS Dom chvály, divadelné predstavenie Írska kliatba,
koncert Szidi Tobias Z band.
19 podujatí bez vstupného ( organizované mestom Nová Baňa):
2x verejná videoprojekcia v kine VATRA, „Našim mamám“, „Vítanie leta“, 3x verejná videoprojekcia
v amfiteátri TAJCH, koncert Emila Struhára v radničnom parku, banícky fakľový sprievod a Anna bál,
divadlo pre deti „O Maruške a dvanástich mesiačikoch“, Klauniáda so šaškom Fjodorom, koncert
country kapely TEXAS v radničnom parku, FSk Vinička a HS REAX v radničnom parku, 26. ročník
Novobanský jarmok, divadelné predstavenie „Strašidlo“ venované pri príležitosti mesiaca úcty
k starším, Slávnostné otváranie Rozhľadne Háj, 24. ročník AMFO 2017, benefičný koncert „MY a NAŠE
MESTO“, Novoročný ohňostroj.
21 podujatí organizovaných v spolupráci s mestom Nová Baňa:
„Šachtág“,“ „42. ročník Melekova divadelná Nová Baňa“ – divadelné predstavenia pre deti
„Rozprávkové javisko“ a 4 samostatné divadelné predstavenia, „Privítajme jar pomocou prírode“,
„Vitaj Veľká noc“, Jarná výsadba a rez ovocných stromov“, „Regionálna prehliadka speváckych
súborov seniorov“, „Prehliadka ľudového spevu a hudby“, 14. ročník DEFILÉ, „10. Stretnutie banských
miest a obcí Slovenska“, „Centráci rodičom a mestu a MDD“, „Dodekova Nová Baňa“, „Záverečný
koncert ZUŠ“, „Strunobranie“, „Na Tajchu je veselo“, 1. Novobanský zraz veteránov, „Príde k nám
Mikuláš“, vianočné trhy „Čas radostný, čas vianočný“.
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
107 301
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
107 301

Po zmenách
141 364
0
141 364

Skutočnosť
124 866
0
124 866

Komentár: Najväčšou položkou okrem miezd a odvodov sú energie a honoráre účinkujúcim –
počíta sa s tradičnými plánovanými akciami, ako aj s prijatými ponukami divadelných i hudobných
vystúpení v priebehu aktuálneho roka. Tak isto je tu zahrnutý aj silvestrovský ohňostroj, Melekova
divadelná Nová Baňa, Novobanskí heligonkári, čiastočné zabezpečenie Novobanského plesu. Zvýšenie
finančných prostriedkov je z dôvodu úhrady honorárov účinkujúcim v rámci Kultúrneho leta, kde
plánujeme zorganizovať väčší počet podujatí bez vstupného. Interiérové vybavenie – výdavky sú
rozpočtované na zakúpenie šatníkovej zostavy, ktorá je potrebná na vhodné uskladnenie nových
baníckych uniforiem, novobanských a baníckych krojov. Tiež plánujeme z tejto položky zakúpiť
nábytkovú zostavu a sedaciu súpravu v rokovacej miestnosti, nakoľko súčasné zariadenie je už veľmi
opotrebované a zastaralé.
Výpočtová technika – plánujeme zakúpiť nový PC.
Prevádzkové prístroje a technika – doplnenie technického vybavenia pre zvukárov, zakúpenie
kvalitného vysávača
Všeobecný materiál - okrem bežných výdavkov na kancelárske potreby a komponenty na
jednotlivé podujatia, ktoré organizujeme v priebehu roka, plánujeme aj doplnenie novobanských
krojov v celkovom počte 6 ks.
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Prepravné – z položky je hradené prepravné FSk Vinička, prípadne zmiešanému speváckemu zboru
Cantus Monte Regis, ktoré budú mesto Nová Baňa reprezentovať mesto Nová Baňa na prehliadkach
a príležitostných vystúpeniach mimo nášho regiónu.
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - predovšetkým nevyhnutné opravy - komponenty do
ozvučovacej techniky, servis kopírky, prípadné opravy el. spotrebičov.
Údržba špeciálnych strojov, prístrojov - na základe výsledku revízie zabezpečovacej signalizácie
a správy o pravidelnej odbornej prehliadke a skúškach zabezpečovacej signalizácie je potrebné
zabezpečiť výmenu za novšie zariadenie, nakoľko stav zariadenia sa od poslednej revízie zhoršil,
zariadenie je zastaralé a nevyrábajú sa naň ani náhradné diely.
Údržba budov, objektov alebo ich častí – Z tejto položky tiež riešime odstránenie nevyhnutných
opráv, ktoré sa vyskytnú počas roka na OKI, KD Bukovina a KD Štále a tiež odstránenie porevíznych
závad. V roku 2017 plánujeme výmenu PVC krytiny na schodisku a chodbách, nakoľko sú vo veľmi
zlom stave a nespĺňajú bezpečnostné kritériá, položenie novej podlahovej krytiny v kanceláriách odd.
kultúry a informácií, kde je v súčasnosti PVC krytina, ktorá je značne opotrebovaná, spoje krytiny sú
rozídené, následkom čoho dochádza k poškodzovaniu betónového poteru. Taktiež je nevyhnutná
oprava steny vo veľkej zasadačke, ktorá je dôsledkom vlhnutia vo veľmi zlom stave (opadané
omietky, zaplesnená stena). Táto miestnosť je využívaná hlavne účinkujúcimi pri všetkých podujatiach
organizovaných v priebehu roka. Následne po týchto prácach plánujeme obnovenie olejových náterov
na chodbách.
Všeobecné služby, revízie – sú tu naplánované revízie na OKI, KD Bukovina a KD Štále vykonávané
každoročne prípadne každých 2, 4 či 5 rokov, (elektroinštalácie, bleskozvody, plynové pece, hasiace
prístroje, komíny, bezpečnostné zariadenia...). Z tejto položky je hradené zapožičanie a následné
čistenie kostýmov, využívaných na Melekovu divadelnú Baňu.
Cestovné náhrady iným než vlastným – vyplácanie cestovného účinkujúcim na podujatí
Novobanskí heligonkári, ktorí k nám cestujú z rôznych kútov Slovenska.
Požičovné – filmy – z položky hradíme verejnú projekciu filmov v amfiteátri Tajch a v kine Vatra,
počet plánovaných videoprojekcíí v roku 2017 je 5x.
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – rozpočet na položke zostáva na úrovni roku
2016, z položky uhrádzame odmeny:
- Uzatvárame 5 dohôd o pracovnej činnosti s 5 zamestnancami, ktorí pracovnú úlohu
vykonávajú celoročne /zvukári, vedenie Cantus Monte Regis a FSk Vinička, pomocná sila pri
podujatiach organizovaných v priebehu celého roka/
- V priebehu roka uzatvárame dohody o vykonaní práce podľa aktuálnych potrieb, napr.
zabezpečenie zvukovej produkcie, zvukový technik a starostlivosť o zvukovú aparatúru na
Silvestrovskej diskotéke, ďalej práca v odbornej porote na AMFO a vedenie odborného
seminára s autormi vystavených fotografií, prip. Dohody na vykonanie práce - moderovanie
podujatí a pod.
Transfer neziskovým organizáciám, OZ, fyzickej osobe-podnikateľovi – primeraná podpora
obľúbených kultúrnych podujatí organizovaných nadšencami z miestnych združení a podnikateľmi.
Navýšenie výdavkov na transfery je v porovnaní s rokom 2016 o 12,5%.
Celkové výdavky na kultúrnych službách sú o 10 044 eur vyššie ako v roku 2016.V rámci 2. Zmeny
rozpočtu bola presunutá čiastka 500 eur z transferov OZ na transfery fyzickej osobe – podnikateľovi
z dôvodu poskytnutia dotácie podnikateľom, živnostníkom.
V 4. zmene bol rozpočet zvýšený spolu o 34 063 eur. Zvýšenie miezd o 4 %, t.j. o 1 091 eur,
odmien o 690 eur a odvodov o 382 eur. V rámci interiérového vybavenia na banketové stoly 1 000
eur, ktoré budú používané na kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných mestom Nová
Baňa. Doteraz boli zapožičiavané. Čiastka 1 500 eur je určená na zakúpenie dataprojektoru
s notebookom, nakoľko doteraz na kultúrne programy, videoprojekcie bol kvalitnejší dataprojektor
zapožičiavaný. Čiastka 3 771 eur bola na zakúpenie a doplnenie zvukovej techniky (kvalitné mikrofóny
a pod.), nakoľko technika, ktorá je v súčasnosti k dispozícii je veľmi poruchová, čo vo veľkej miere
negatívne ovplyvňuje priebeh a celkovú kvalitu kultúrnych podujatí. Rozpočet na položke všeobecný
materiál sa zvýšil o 6 000 eur a to na nákup 4 ks reklamných áčok, používaných na propagáciu
jednotlivých podujatí, zakúpenie obrusov, inventára, 50 ks plastových stoličiek, 40 ks pivných setov,
ktoré boli taktiež zapožičiavané z okolitých miest a obcí a 40 ks reflexných tričiek pre organizátorov
podujatí. Všetky zakúpené predmety budú využívané na podujatia organizované mestom, čím bude
zefektívnená činnosť a priamo aj zvýšená kvalita a úroveň podujatí. Ďalej sa do rozpočtu doplnila
čiastka 18 000 eur na opravu strechy kultúrneho domu na Bukovine. Strecha v havarijnom stave
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zhoršuje aj celkový stav budovy (zatekanie do vnútorných priestorov, poškodzovanie krovu...). Oprava
bola nutná z dôvodu zamedzenia ďalšieho poškodzovania. Predpokladaná suma 18 000 eur zahŕňala
materiál a práce: zloženie starej krytiny Onduline, natiahnutie fólie/parozábrany, nové latovanie,
položenie plechovej strešnej krytiny, oplechovanie 2 komínov, inštalácia nových žľabov, zvodov
a bleskozvodu.
V 7.zmene rozpočtu – rozpočet bol upravený len presunmi a to znížením na všeobecnom materiáli
o 1 500 eur a na honorároch o 1 280 eur. Tieto prostriedky sa presunuli vo výške 200 eur na úhrady
poplatku RTVS za obdobie 2008-2017, vo výške 1 200 eur na zaobstaranie nábytkovej zostavy do
ďalšej kancelárie, 1 180 eur na zakúpenie multifunkčného zariadenia na oddelenie kultúry a informácii
z dôvodu, že súčasné bolo opotrebované a zastaralé a nebolo možné ho skomprimovať s počítačmi
a 200 eur na zabezpečenie prepravy účastníkov počas slávnostného otvárania Rozhľadne Háj, ako aj
zabezpečenie prepravy zboru Cantus Monte Regis na Zvolenský festival vo Zvolene.

Skutočnosť k 31. 12. 2017:
Celkové výdavky sú 124 866 eur.
- Mzdy vo výške 33 989 eur
- Odvody vo výške 14 141 eur
- Energie 10 714 eur
- Vodné, stočné 371 eur
- Poštové služby 48 eur
- Telekomunikačné služby 1 065 eur
- Interiérové vybavenie 4 996 eur
- Výpočtová technika 3 012 eur
- Prevádzkové prístroje a technika 2 825 eur
- Všeobecný materiál 9 200 eur
- Knihy a časopisy 15 eur
- Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 32 eur
- Prepravné 320 eur
- Údržba prevádzkových strojov, prístrojov 179 eur
- Údržba špeciálnych strojov, prístrojov 1.187 eur
- Údržba budov, objektov alebo ich častí 22 175 eur
- Honoráre, súťaže, občerstvenie 11 618 eur
- Všeobecné služby 286 eur
- Cestovné náhrady 381 eur
- Požičovné – filmy 236 eur
- Stravovanie 1 418 eur
- Prídel do sociálneho fondu 333 eur
- Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 797 eur
- Poplatok za KO 100 eur
- Na nemocenské dávky 155 eur
- Transfery 4 275 eur
Energie – spotreba energií v budove kina VATRA, KD Bukovina a KD Štále
Vodné a stočné – v budove kina VATRA, KD Bukovina a KD Štále
Poštové služby – poštovné náklady
Telekomunikačné služby – náklady na telefón, internetové pripojenie, mesačné poplatky za
bezpečnostnú SIM kartu ( bezpečnostná signalizácia v budove kina VATRA) a poplatku RTVS
Interiérové vybavenie – šatníková zostava na uskladnenie krojov, uniforiem, nábytkové zostavy do
rokovacej miestnosti a kancelárie, sedacia súprava do rokovacej miestnosti, banketové stoly
Výpočtová technika – zakúpenie notebooku, dataprojektoru, grafického tabletu, počítača
a multifunkčného zariadenia na odd. kultúry a informácií
Prevádzkové prístroje a technika – zakúpenie vysávača a doplnenie zvukovej techniky (mikrofóny,
mixážny pult, zosilňovač)
Všeobecný materiál – vyhotovenie bannerov, propagujúcich podujatia organizované mestom,
farebná tlač, zakúpenie reflexných tričiek pre organizátorov podujatí, sety na sedenie v počte 40 ks,
plastové stoličky, 4 ks reklamné áčka, party stany, obrusy, novobanské kroje v počte 6 ks, banícke
uniformy v počte 2 ks a ostatný spotrebný materiál na zabezpečenie podujatí a činnosti oddelenia
(kancelárske materiál, vizitkové papiere, čistiace prostriedky, PVC poháre, farby, tlač a pod.)
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Knihy, časopisy – predplatné časopisu Národná osveta
Prepravné – preprava členov FSk Vinička na rôzne podujatia,
účastníkov počas Slávnostného
otvárania Rozhľadne Háj, členov zmiešaného zboru Cantus Monte regis na Zvolenský festival
speváckych zborov, na ktorom reprezentovali mesto Nová Baňa
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov – výmena elektrického ističa a údržba osvetlenia
v budove kina VATRA
Údržba špeciálnych strojov, prístrojov – obnova zabezpečovacej signalizácie v budove kina
VATRA
Údržba budov, objektov alebo ich častí – najväčšou akciou bola výmena strešnej krytiny - KD
Bukovina. Práce pozostávali z odstránenia starej krytiny, žľabov a dažďových zvodov, inštalácie
parozábrany, inštalácie kontralatovania, inštalácie novej plechovej krytiny, dažďových žľabov
a zvodov, nového bleskozvodu v celkovej sume 15 302 eur. Ďalej v rámci údržby bolo urobené:
oprava steny vo veľkej zasadačke, olejové nátery na chodbách, oprava prasknutého potrubia v KD
Bukovina a výmena vodomeru, výmena podláh v kanceláriách, na chodbách a na schodišti v budove
kina VATRA a ďalšie drobné opravy ( WC, bojler).
Honoráre, súťaže, občerstvenie – z položky bolo hradené občerstvenie, honoráre, vecné
a spomienkové dary pre účinkujúcich na podujatiach: Novobanskí heligónkari, Melekova divadelná
Nová Baňa, Vitaj Veľká noc, Regionálna prehliadka speváckych súborov seniorov, kúzelnícke
vystúpenie k MDD, divadelné predstavenie na podujatí Vítanie leta, ceny pre víťazov Dodekova Nová
Baňa, podujatia v rámci Kultúrneho leta 2017 (koncerty, divadlá a pod.), banícky fakľový sprievod
a Anna bál, folklórny festival Na Tajchu je veselo, divadelné predstavenie Írska kliatba, slávnostné
otváranie Rozhľadne Háj, koncert Szidi Tobias, Príde k nám Mikuláš, benefičný koncert, vianočné trhy,
silvestrovský ohňostroj
Všeobecné služby – úhrada alikvotnej časti za odvoz kalu zo septika KD Štále, revízie komínov v KD
Bukovina a v budove kina VATRA, technická správa k statike budovy kina VATRA a zdravotný dozor
počas slávnostného otvárania Rozhľadne Háj
Cestovné náhrady – z tejto položky boli hradené cestovné náklady účinkujúcich na podujatí
Novobanskí heligonkári
Požičovné – filmy – úhrada požičovného za DVD nosiče na bezplatné verejné videoprojekcie 2x
v kine VATRA a 3x v amfiteátri na Tajchu
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – z položky boli hradené odmeny
zamestnancov, s ktorými boli uzatvorené dohody o pracovnej činnosti, a to na odborné vedenie,
nácviky a dirigovanie miešaného speváckeho zboru, na organizačné vedenie a nácviky FSk Vinička, na
prípravu scenárov a vystúpenie FSk Vinička na požiadanie, na ozvučenie podujatí rôzneho druhu,
usporadúvaných MsÚ – OKI, na pomocné práce na podujatiach organizovaných mestom Nová Baňa.
Ďalej sú to dohody o vykonaní práce, uzatvorené predovšetkým na moderovanie jednotlivých
podujatí, na dramaturgickú úpravu divadelnej hry a odborné konzultácie na Melekovu divadelnú Novú
Baňu, ozvučenie, maľovanie na tvár na podujatiach organizovaných MsÚ – OKI.
Poplatok za KO – uhradenie poplatku za odvoz KO za rok 2017
Transfery občianskym združeniam, fyzickej osobe – podnikateľovi – dotácie z rozpočtu
mesta boli poskytnuté na podporu rozvoja kultúrnej oblasti, na podporu obľúbených podujatí v meste
ale aj na podporu nových podujatí v kultúrnej oblasti
TRANSFERY – DOTÁCIE KULTÚRA

OZ Háj

1 425 eur

OZ Tajch

1 650 eur

Na
náklady spojené s nákupom dámskych
a pánskych tanečných čižiem, dámskych tanečných
poltopánok a náklady na Demo CD album
(nahrávka, vytvorenie, mixing).
Na úhradu časti nákladov na hudobné kapely
a ozvučenie na podujatia: 21. ročník folkového
festivalu Letná folková Nová Baňa, 1. ročník
Folklórneho festivalu, 6. ročník
rockových
koncertov Rocková noc, na úhradu časti nákladov
na hudobné a kultúrne subjekty a ozvučenie,
detské rekvizity a sladké odmeny na Akcie deťom
počas leta (júl, august 2017).
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Rodičovské
združenie
Základnej umeleckej škole

pri
300 eur

Spoločenstvo
rodičov
pri
Základnej škole svätej Alžbety

200 eur

OZ rady rodičov
strednej školy

200 eur

Združenej

Šibal, s.r.o.

500 eur

SPOLU ZA KULTÚRU:

Na úhradu časti nákladov spojených s podujatiami:
10. ročník Akordeónová súťažná prehliadka, 22.
ročník Prehliadka ľudového spevu a hudby
(diplomy, vecné dary).
Na úhradu časti nákladov na nákup propagačného
materiálu, občerstvenia (sladkosti a nealko) a cien
pre víťazov v jednotlivých kategóriách speváckej
súťaže „Celodiecézne kolo v speve kresťanskej
a ľudovej piesni“.
Na úhradu časti nákladov spojených s účasťou na
celoštátnej
predajno-prezentačnej
výstave
stredných odborných škôl a stredísk praktického
vyučovania „Mladý tvorca“ – výroba plagátov,
propagačných materiálov, výzdoba prezentačného
stánku, prezentov, cestovné a pod.
Na úhradu časti nákladov spojených s prenájmom
techniky, pódia, nákupom rekvizít použitých
v detskom kútiku, úhrada časti nákladov na
cestovné a občerstvenie pre účinkujúcich ( sladkosti
a nealko), režijné náklady, úhradu časti nákladov za
reklamu a propagáciu akcie.

4 275 eur

Podprogram 10.4. ZPOZ
Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov
Zodpovednosť: oddelenie správne
Cieľ:
Zabezpečiť organizáciu slávnostných podujatí v meste

Plnenie:

Občianske obrady boli pripravované na vysokej profesionálnej úrovni.

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Predpokladaný počet uvítaní detí do života
2014
2015
2016
2017
2018
30
30
30
30
30
52
10
36
10
Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom
2014
2015
2016
2017
2018
10
10
10
10
10
52
9
28
11
Predpokladaný počet občianskych pohrebov
2014
2015
2016
2017
2018
9
9
9
9
9
8
21
10
4

2019
30
jubileu
2019
10

2019
9

Zbor pre občianske záležitosti človek človeku pracuje pri Meste Nová Baňa, ako komisia, ktorá má 7
aktívnych členov.
Zabezpečil 4 občianske pohreby, v prvom polroku to boli 2 občianske pohreby a v druhom polroku tiež
2 občianske pohreby. Na požiadanie pozostalých boli urobené aj 4 občianske rozlúčky na cirkevných
pohreboch.
Za celý rok bolo 10-krát uvítanie detí do života občanov mesta, a bolo prijatých 61 nových občanov.
Individuálne prijatie detí nebolo ani v jednom prípade, všetky uvítania detičiek boli spoločné po viac
detí naraz.
Slávnostne bolo prijatých 51 jubilantov 75 – ročných, 2 jubilanti 90-roční a 2 jubilanti 70 – roční. Nie
všetci pozvaní jubilanti sa na slávnosti aj zúčastnili.
Pri príležitosti prehliadky ochotníckych divadelných súborov „Melekova divadelná Nová Baňa“ boli
prijatí zástupcovia z jednotlivých súborov v obradnej sieni viceprimátorkou mesta. Ďalej boli prijatí
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učitelia škôl nášho mesta pri príležitosti „Dňa učiteľov“, a prijali sa tak, ako to býva každoročne aj
bezpríspevkoví darcovia krvi pri odovzdávaní plakiet profesora MUDr. Jánského. V tomto roku jeden
darca prijal aj medailu profesora MUDr. Kňazovického. Primátorom mesta boli prijatí zástupcovia
z družobnej školy – Osnovna škola delfinici zo Slovinska. Prijali sa aj absolventi bývalej strednej školy
SVŠ-ky po 50-tich rokoch od ukončenia. Boli prijatí aj maturanti z Gymnázia Františka Švantnera
v Novej Bani a slávnostne sa jednej triede odovzdali maturitné vysvedčenia.
Zbor pre občianske záležitosti človek človeku v našom meste zabezpečuje všetky obrady
a slávnosti podľa potrieb mesta, ako aj podľa požiadaviek spoluobčanov.
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
5 970
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
5 970

Po zmenách
5 970
0
5 970

Skutočnosť
2 042
0
2 042

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste.
V 7.zmene rozpočtu – z dôvodu konania väčšieho počtu akcií bola presunutá čiastka 400 eur
z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru na materiál 220 eur a na občerstvenie 180 eur.

Skutočnosť k 31.12.2017: Výdavky v celkovej výške 2 042 eur tvorili najmä výdavky na všeobecný
materiál 996 eur, kvety a darčeky vo výške 609 eur, ošatné členom ZPOZ 250 eur, občerstvenie
(sladkosti pre deti a prípitok) vo výške 187 eur.

Podprogram 10.5. Novobanský jarmok
Zámer podprogramu: Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií
Cieľ:
Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel

Plnenie:

Na základe oficiálnych či neoficiálnych reakcií na organizáciu, realizáciu, úroveň, ako aj
samotný priebeh, je možné hodnotiť XXVI. ročník Novobanského jarmoku a jeho
sprievodné akcie pozitívne. Príprava a priebeh zabezpečenia NBJ boli realizované na
základe Rozpisu úloh pri organizačnom zabezpečení NBJ prostredníctvom pracovníkov,
ktorí boli za určené úlohy zodpovední. Tento rok boli umiestnení všetci jarmoční
predajcovia od ulice Bernolákova – predajňa REMESLO po križovatku City Caffe na ul.
A. Kmeťa. Stánky s občerstvením boli umiestnené na tržnici. Celkom bolo vydaných
183 povolení, ale prišlo len 150 stánkarov. Z toho 6 stánkov bolo s občerstvením a 48
remeselníkov s ukážkami výroby ľudovoumeleckých výrobkov a remesiel zo širokého
okolia a ukážka varenia slivkového lekváru. Podiel na vysokej návštevnosti mal hlavne
bohatý a pestrý kultúrny program na Námestí slobody počas piatku a soboty,
sprievodné akcie v radničnom parku obohatené o nové atrakcie, ktoré sa stretli s veľmi
dobrým ohlasom. Vystupovalo 17 účinkujúcich, z toho bolo 8 komerčných.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Dĺžka trvania jarmoku ( počet dní)
2014
2

2015
2

2016
2

2017
2

2

2

2

2

2018
2

2019
2

2018
40

2019
40

Počet remeselníkov
2014
70

2015
70

2016
40

2017
40

70

38

50

48
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Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet predajných stánkov
2014
95

2015
110

2016
110

2017
110

189

138

181

96

2018
120

2019
120

2018
7

2019
7

2018
5

2019
5

2018
7

2019
7

Počet stánkov s občerstvením
2014
7

2015
7

2016
7

2017
7

8

7

8

6

Počet komerčných účinkujúcich
2014
2

2015
5

2016
5

2017
5

12

9

10

8

Počet amatérskych účinkujúcich
2014
7

2015
7

2016
7

2017
7

6

9

8

9

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky spolu
700 kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
11 887
0
11 887

Po zmenách
32 488
0
32 488

Skutočnosť
32 547
0
32 547

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov.
Väčšou položkou sú pestré a profesionálnejšie kultúrne programy, prenájom profesionálnej tribúny
s osvetlením, propagácia a upratovanie mesta. Na zabezpečenie širšieho a profesionálnejšieho
kultúrneho programu s vystúpením viacerých umelcov, bude treba znova osloviť sponzorov.
V 5. zmene rozpočtu bol rozpočet zvýšený o 7 500 eur. Novobanský jarmok bol obohatený finančne
náročnými kapelami, časť finančných prostriedkov vo výške 7 500 eur bola presunutá z rozpočtu
Oslavy mesta do rozpočtu Novobanský jarmok.
V 7. zmene – bol rozpočet zvýšený o prostriedky vo výške 3 000 eur z darov a to na úhradu
kultúrnych programov počas NBJ. Výdavky na Novobanský jarmok boli ďalej zvýšené o 7 525 eur.
V 7. Zmene rozpočtu bol rozpočet zvýšený o 2 576 eur. Finančné prostriedky boli príspevok pre TS
na práce spojené s dovozom a odvozom zariadení a uprataní mesta po jarmoku.

Skutočnosť k 31.12.2017: Finančné prostriedky vo výške 3 000 eur z darov boli použité na úhradu
kultúrnych programov počas NBJ. Výdavky boli v celkovej výške 32 547 eur. Z toho 19 664 eur na
kultúrne programy (sponzori prispeli čiastkou 8 500 a mesto 11 164 eur), suma 12 883 eur bola
čerpaná z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených s organizáciou a realizáciou podujatia na
zabezpečenie kvalitnej, profesionálnej tribúny s ozvučením a osvetlením, úhradu energie, odvodov, na
zakúpenie pečeného býka, na zakúpenie všeobecného materiálu - bannery, lepidlá, farebný papier,
kramličky, pripinačky, poháre, stuhy, celofán, plagáty A2, tombolové lístky, cena do tomboly,
sťahovacie pásky, papier, fixy, laminovacie fólie, ďalej na zabezpečenie občerstvenia, zabezpečenie
návštevy hostí z partnerského mesta Mimoň na prenájom suchých toaliet a veľkokapacitného party
stanu, odmien pre pracovníkov Msú, nakoľko sa tento rok priebehu jarmoku aktívne zúčastnilo až 32
zamestnancov a za prenájom veľkoplošnej LED obrazovky pre skvalitnenie prezentácie sponzorov
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podujatia a sledovania priebehu kultúrneho programu a dovoz a odvoz lavíc, praktikáblov a za
upratanie po jarmoku.

Podprogram 10.6. Pamiatková starostlivosť
Projekt 10.6.1 Obnova súsošia sv. Trojice
Zámery projektu: Zachovanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Zabrániť znehodnocovaniu pamiatky zreštaurovaním

Plnenie:

Akcia je ukončená

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet zrealizovaných etáp reštaurovania pamiatky
2013
2014
2015
2016
1
1
1
1
1
1
1
0,968

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
0
0
0

Po zmenách
1911
0
1911

2017
0,0319
0,0319

Skutočnosť
1911
0
1911

Komentár: Akcia, ktorá úspešne prebehla v roku 2016 spojením dvoch etáp do jednej a vysúťažením
si podstatne nižšej sumy za dielo, bola zrealizovaná až na záverečnú hydrofóbnu úpravu z dôvodu už
nepriaznivého počasia. Do rozpočtu sa teda v 1. Zmene rozpočtu naspäť zaviedol podprogram 10.6.
Pamiatková starostlivosť, projekt 10.6.1. Obnova Súsošia sv. Trojice s výdavkom 911 eur na
hydrofóbnu úpravu a 1 000 eur na vyhotovenie Dokumentácie zrealizovaných reštaurátorských prác
1.-3. Etapy, ktorú zo zákona musí mesto odovzdať KPP BB.

Skutočnosť k 31.12.2017: Hydrofóbna úprava Súsošia sv. Trojice bola zrealizovaná za 911 eur.
Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác, ktorá nebola predmetom ZOD na 1.-3. etapu
obnovy sv. Trojice bola dodaná a uhradených bolo 1 000 eur.

Projekt 10.6. 2 Zábradlie a infopanel štôlňa Kreuz
Zámer projektu: Zachovanie kultúrno-historického dedičstva a jeho obnova pre budúce generácie
a zvýšenie rozvoja turizmu v našom regióne
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Obnovenie štôlne

Plnenie:

Obnova vstupu do štôlne Kreuz je zrealizovaná.

Merateľný ukazovateľ: Počet obnovených
Rok
2014 2015 2016
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
0

štôlní
2017 2018 2019
1
1
Po zmenách
2 635
0
2 635

Skutočnosť
2 479
0
2 479

V 2. zmene sa do rozpočtu v rámci pamiatkovej starostlivosti zaviedol nový Projekt 10.6.2. Obnova
vstupu do štôlne Kreuz. Pri príležitosti 10. stretnutia banských miest a obcí Slovenska, konaného v
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dňoch 19. -21. 5. 2017 v našom meste, vznikla požiadavka vybudovať zábradlie v okolí štôlne Kreuz v
sume 1 725 eur, osadiť 1 ks informačnej tabule – výroba a osadenie drevenej tabule v sume 550 eur,
výroba a osadenie plastovej tabule s grafickým spracovaním v sume 200 eur, jazyková korekcia a
preklad textu (Dohoda o vykonaní práce vrátane odvodov) v sume 60 eur a vytvorenie webovej
stránky štôlne v sume 100 eur, spolu výdavky 2 635 eur.

Skutočnosť k 31.12.2017: Pri príležitosti 10. stretnutia banských miest a obcí Slovenska, ktoré sa
konalo v máji 2017 bola uskutočnená obnova vstupu do štôlne Kreuz. Obnova zahrnula zhotovenie
a inštaláciu ozdobného kovového zábradlia a bráničky pri štôlni v sume 1 550 eur, výrobu
a zainštalovanie informačného panelu v sume 565 eur, vyhotovenie plastovej informačnej tabule
s grafikou v sume 200 eur, jazyková úprava a anglický preklad textu na informačnú tabulu vrátane
odvodov v sume 58 eur a vytvorenie domény webovej stránky – štôlne.novabana.sk v sume 106 eur.

Podprogram 10.7. Kultúrne centrum
Zámer podprogramu: Vytvorenie kultúrneho centra, v ktorom bude sústredené informačné
centrum, mestská knižnica a pracovníci oddelenia kultúry a informácii
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Využitie vlastných priestorov za účelom znižovania nákladov
súvisiacich s prevádzkovou troch objektov, zefektívnenie poskytovania
služieb v jednom centre

Plnenie:

Splnené čiastočne.

Merateľný ukazovateľ:
Rok

Počet vybudovaných priestorov
2016
2017

Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

1
0

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

2018

1
0

Rok 2017
0
3 500
3 500

Po zmenách
0
3 500
3 500

0

Skutočnosť
0
3 456
3 456

Komentár: Prestavbou Podnikateľského centra na Kultúrne centrum v zmysle spracovanej štúdie
a projektovej dokumentácie vytvorí mesto nové priestory pre inštitúcie zabezpečujúce poskytovanie
informácií a kultúrnych služieb v meste. Kultúrne centrum bude sídlom mestskej knižnice,
informačného centra a zázemím pre zamestnancov oddelenia kultúry a informácií. Priestory mestskej
knižnice budú situované na jednom poschodí a budú poskytovať čitateľom a návštevníkom služby
vyššieho komfortu.
Finančné prostriedky by bolo treba na potrebné stavebné úpravy vrátane výmeny vnútorných dverí,
vybudovanie novej elektroinštalácie, počítačovej siete, ako aj úpravy sociálnych zariadení a zriadenie
novej kuchynky, nových podláh a osvetlenia. Súčasťou úprav je aj vybudovanie bezbariérových
vstupov do centra.
Do rozpočtu sa dáva čiastka 3 500 eur na dopracovanie projektovej dokumentácie.

Skutočnosť k 31.12.2017: Výdavky boli čerpané na dopracovanie projektovej dokumentácie
v rozsahu architektúry, sanácie vlhkosti stien, výmena rozvodov ÚK a vykurovacích telies v celom
objekte, nové omietky stien a stropov celom objekte, výmena dlažby, výmena zasklených stien,
rozpočet a výkaz výmer.
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Podprogram 10.8. Oslavy
Zámery podprogramu: Pri významných medzníkoch a udalostiach nášho mesta zabezpečiť
proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou a organizačnou podporou kultúrnych podujatí,
udržiavať tradíciu miestnej kultúry a zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov

Projekt 10.8.1. Oslavy mesta
Zodpovednosť: správne oddelenie
Cieľ:

Priblížiť prostredníctvom zážitkov občanom mesta historické medzníky mesta
nová Baňa.

Plnenie:

V roku 2017 sa oslavy nekonali.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Spokojnosť občanov
2017
100%
0

2018

2019

Cieľ:

Zabezpečiť tradičné pripomienkové akcie a ocenenia občanov

Plnenie:

V roku 2017 sa oslavy nekonali.

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Spokojnosť občanov
2017
3
0

2018

2019

Cieľ:

Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej
a sociálnej vrstvy.

Plnenie:

V roku 2017 sa oslavy nekonali.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Spokojnosť občanov
2017
2
0

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
14 050
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
14 050

2018

Po zmenách
6 550
0
6 550

2019

Skutočnosť
0
0
0

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie významných medzníkov a udalostí nášho mesta, ako
sú vystúpenia umelcov, prezentačný materiál, ozvučenie, občerstvenie hostí.
V 5. Zmene bol rozpočet znížený o 7 500 eur. Nakoľko v rámci osláv sa koná len slávnostné MsZ
spojené s odovzdávaním ceny mesta, rozpočtované finančné prostriedky nie sú potrebné v plnej
výške. Z uvedených dôvodov sa časť finančných prostriedkov vo výške 7 500 eur presúva z rozpočtu
Oslavy mesta do rozpočtu Novobanský jarmok.

Skutočnosť k 31.12.2017: Vzhľadom na skutočnosť, že počas roka 2017 sa už konalo 10.
Stretnutie banských miest a obcí Slovenska, kultúrne leto je obohatené o väčší počet kultúrnych akcií
a jarmok bol tiež obohatený „náročnými kapelami“, oslavy mesta sa nekonali. Nekonalo sa ani
slávnostné MsZ spojené s odovzdávaním ceny mesta.
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Projekt 10.8.2

10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

Zámer projektu: Oslava baníctva a baníckeho stavu s odkazom pre ďalšie generácie
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií
Cieľ:

Prezentácia baníctva a baníckej profesie, priblíženie histórie baníctva.

Plnenie:

Veľkolepou dvojdňovou oslavou baníctva, prehliadkou baníckych spolkov a baníckej
profesie a tiež znovuobjavením histórie baníctva a posilnením povedomia obyvateľov o
jeho význame s dôrazom na poznávací a edukatívny rozmer podujatia sme nadviazali
na deväť predchádzajúcich stretnutí banských miest a obcí Slovenska čím sme naplnili
očakávaný cieľ 10. stretnutia banských miest a obcí Slovenska v Novej Bani.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Dĺžka trvania stretnutia ( počet dní)
2014
0

2015
0

2016
0

2017
3

0

0

0

3

2018
0

2019
0

2018
0

2019
0

2018
0

2019
0

2018
0

2019
0

Počet zúčastnených banských spolkov
2014
0

2015
0

2016
0

2017
48

0

0

0

45

Počet zúčastnených členov banských spolkov
2014
0

2015
0

2016
0

2017
680

0

0

0

724

Počet stánkov s občerstvením
2014
0

2015
0

2016
0

2017
8

0

0

0

7

Po zmenách
27 837
0
27 837

Skutočnosť
26 725
0
26 725

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
15 008
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
15 008

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie programu a návštevy hostí 10. stretnutia banských miest
a obcí Slovenska nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých štátov napr. ČR, Poľsko, Maďarsko. Väčšou
položkou sú pestré a profesionálnejšie kultúrne programy, prenájom profesionálnej tribúny
s osvetlením, nevyhnutný propagačný materiál venovaný všetkým účastníkom podujatia (pivné krígle,
pamätné stuhy na zástavy, odznaky a pod.) a upratovanie mesta. Na zabezpečenie širšieho
a profesionálnejšieho kultúrneho programu s vystúpením viacerých umelcov, bude treba znova osloviť
V 4. Zmene rozpočtu bol rozpočet upravený o 10 729 eur na zabezpečenie osláv. Výdavky sú v plnej
miere pokryté z príjmov z prenajatých priestorov počas osláv. Určené boli na:
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2 214 eur na všeobecný materiál – turistický sprievodca venovaný podujatiu, igelitky, krígle, obrusy,
bannery, informačné brožúry, odznaky, nálepky, razidlá, farby, toaletný papier, lepidlá, farebný papier,
kramličky, pripínačky, džbány, šnúrky na krk, plátno, podnosy, kvety, odpadkové koše, termosky,
poháre, stuhy, celofán, plagáty A2, spreje, plány mesta, sťahovacie pásky, papier, fixy, laminovacie
fólie,
195 eur na reprezentačné – občerstvenie a ubytovanie pre vzácnych hostí,
3 760 eur na výdavky spojené s realizáciou podujatia na zabezpečenie kvalitnej, profesionálnej tribúny
s ozvučením a osvetlením, kultúrneho programu rôzneho žánru, slávnostného ohňostroja, voľného
vstupu do múzea pre registrovaných hostí, odmena autorovi knihy o Potterovom stroji.
884 eur na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby na mieste podujatia, zabezpečenie revízií
a jazykových prekladov, knihu Atmosferický stroj Isaaca Pottera,
975 eur na vypracovanie loga podujatia,
3 250 eur na odmeny – podujatie bolo časovo náročné, na jeho prípravách pracovali zamestnanci
všetkých oddelení MsÚ.
Zároveň sa rozpočtované výdavky znižujú o 287 eur na odvodoch, o 50 eur na prepravnom, o 100 eur
na stravovaní, o 112 eur na odmenách na dohody.
Rozpočet bol upravený aj o 2 000 eur. Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov zo ŠR prostredníctvom Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 2 000 eur určená na prenájom techniky
na realizáciu projektu. Do rozpočtu bolo zapojených aj 100 eur, ktoré boli poskytnuté ako dar na 10.
Stretnutie banských miest a obcí Slovenska.

Skutočnosť k 31.12.2017: Celkové výdavky sú vo výške 24 625 eur. Z toho: Výdavky na
dohody, odmeny a odvody, boli vo výške 3 904 eur. Na položke Všeobecný materiál bolo
čerpanie vo výške 6 677 eur nasledovné: na kancelársky materiál, farby, riedidlá, toaletný papier,
lepidlá, umelá kytica, stuhy, spinkovače, podnosy, odpadkové koše, laminovacie fólie, lepiace pásky,
obálky, fixy, sáčky, alobal, servítky, plátno, džbány, termosky, poháre, hrnčeky, dózy bola použitá
čiastka 389 eur, na zakúpenie propagačného materiálu – igelitky a odznaky s logom stretnutia,
informačné letáky – skladačka A5, krígle s logom 10 stretnutia, publikácia venovaná téme podujatia
Turistický sprievodca, plán mesta, šnúrky na krk, CD Spieva vám Vinička spolu v sume 5 074 eur.
Uvedený materiál bol označený názvom mesta, erbom mesta Nová Baňa a logom 10. stretnutia
banských miest a obcí Slovenska. Materiál sa odovzdával pri registrácii registrovaným účastníkom
s medzinárodnou účasťou ako propagácia a prezentácia mesta Nová Baňa, na zabezpečenie kvalitnej
propagácie podujatia boli okrem iného vyhotovené plagáty a bannery umiestnené nielen v našom
meste, ale aj okolitých obciach v sume 600 eur, na slávnostný šachtág – slávnostné prijatie nových
členov do baníckeho stavu, ktorý sa konal v CVČ, bolo zakúpených 45 kusov bielych teflónových
obrusov v hodnote 414 eur na slávnostné prekrytie stolov, ako pamiatku na podujatie si mohli
návštevníci odniesť pamätnú mincu, razidlá boli zakúpené v hodnote 200 eur.
Energie boli vo výške 68 eur, výdavky za prenájom WC 168 eur. Na položke Reprezentačné bolo
čerpanie finančných prostriedkov spojené s ubytovaním hostí a pohostením po slávnostnom prijatí
čestných hostí a zástupcov delegácií primátorom mesta v sume 917 eur.
Zabezpečenie rôznorodého kultúrneho programu určeného pre všetky vekové hranice, ohňostroja,
profesionálnej tribúny s ozvučením a osvetlením, LED obrazovky, tiež zabezpečenie moderátora
podujatia, vyplatenie vstupného do Pohronského múzea za registrovaných hostí, ryžovanie zlata
a brúsenie minerálov, priame kamerové vstupy bolo v celkovej sume 11 565 eur na položke
Honoráre. Z toho 2 000 eur bolo zo zdrojov MK SR z Fondu na podporu umenia.
Pri príležitosti konania 10. stretnutia banských miest a obcí Slovenska bolo vyhotovené logo
profesionálnou spoločnosťou. Výdavky sa prejavili na položke Špeciálne služby v hodnote 975 eur.
Na položke Všeobecné služby bolo čerpanie vo výške 2 351 eur na zabezpečenie odborného
prekladu žiadosti o sponzorské do španielskeho jazyka, tiež zabezpečenie zdravotnej služby počas
celého podujatia a vykonanie odbornej revízie a tiež výdavky spojené s vydanou publikáciou
Atmosférický stroj Isaaca Pottera, ktorá bola v decembri 2017 aj pokrstená ( tlač, poplatky za
fotografie).
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Podprogram 10.9 Zateplenie budovy kina
Zámer podprogramu: zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy kina – kultúrneho domu
návrhom opatrení výsledkom, ktorých bude efektívne a ekonomickejšie využívanie energie.
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Cieľom je realizácia energeticky úsporného programu a následne
úspory energie v hodnotenom systéme oproti pôvodnému stavu

Plnenie:

Čiastočne splnené.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

vypracovanie projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti o dotáciu pre rok 2017
2017
8 paré PD

2018
0

dosiahnutie

2019
0

8 paré PD

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
5 000
Výdavky na podprogram spolu
5 000

Po zmenách
0
5 000
5 000

Skutočnosť
0
4 500
4 500

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom vybavenia
stavebného povolenia, podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho
fondu v rámci vyhlásenej výzvy zo dňa 13.12.2016 „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania“. Realizáciou zateplenia strešnej konštrukcie, obvodovej
konštrukcie, výmeny okien a dverí a ďalších súvisiacich stavebných prác navrhnutých v PD dôjde k
zníženiu energetickej náročnosti budov.

Skutočnosť k 31.12.2017: Projektová dokumentácia bola vypracovaná v mesiacoch 11/2017 –
12/2017 obsahuje, komplexný energetický posudok vrátane osvetlenia, environmentálne hodnotenie
budovy, požiarnu ochranu, statiku, časť architektúry – kompletná rekonštrukcia strechy, krovu,
vrátane výmeny krytiny, komplexné zateplenie budovy vrátane výmeny otvorových konštrukcií,
riešenie okapového chodníka a odvodnenie dažďových vôd zo strechy a spevnených plôch. Merateľný
ukazovateľ splnený.

Program 11. Vzdelávanie
Rozpočet
programu

Rozpočet
2017
1 946 956

Rozpočet po
zmenách
2 091 466

Skutočnosť
2 055 674

Podprogram 11.1. Školstvo

Všetky školské zariadenia – právne subjekty - majú
vypracované samostatné správy o plnení rozpočtu za rok 2017
a hodnotenia projektov, ktoré sú prílohou – súčasťou materiálu.
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Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana
Zámer projektu: Škola s kvalitným výchovno-vzdelávacím programom pre všetkých žiakov
Cieľ:
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Modernizovať výchovno-vzdelávací proces
Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD
2014
53%

2015
55%

68%

79,40%

2016
56%

2017
56%

2018
56%

2019
57%

2018
54%

2019
55%

2018
67%

2019
68%

Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ
2014
51%

2015
52%

53%

58%

2016
53%

2017
53%

Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty
2014
50%

2015
65%

68%

68%

2016
66%

2017
66%

Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning
2014
50%

2015
65%

61%

61%

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
824 780
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu
824 780

2016
66%

2017
66%

Po zmenách
931 862

Skutočnosť
914 896

931 862

914 896

2018
67%

2019
68%

Komentár: V uvedenom projekte sú zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí,
Centrum voľného času, Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana.
Mzdy a odvody - rozpočtované podľa aktuálnych mzdových tabuliek - ZŠ pre 29 pedagogických a 9
nepedagogických zamestnancov, pri CVČ pre 1 pedagogického zamestnanca, pri ŠKD pre 4
pedagogických zamestnancov a pri ŠJ pre 6 zamestnancov (1 vedúca, 1 hlavná kuchárka, 1 pomocná
kuchárka, 3 pomocné sily v kuchyni).
Základná škola – výdavky z normatívnych prostriedkov sú rozpočtované vo výške 627 434 eur
v zmysle rozpisu normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy
podľa verzie rozpočtu V_1 na rok 2016 z EDUZBERU 2015, nakoľko úpravy podľa EDUZBER-u 2016
nám v dobe zostavovania rozpočtu ešte neboli známe. V bežných výdavkoch rozpočtovaný plyn,
elektrická energia, vodné, stočné, interiérové vybavenie, prev. stroje, všeobecný materiál (potrebné
kancelárske potreby a materiál na vyučovanie), knihy, časopisy, učebné pomôcky, údržba budov,
všeobecné služby (potrebné revízie, technik BOZP, údržbárske práce), stravovanie zamestnancov,
povinný prídel do sociálneho fondu a i. Okrem normatívnych prostriedkov z Okresného úradu odboru
školstva sú v rozpočte zapracované aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na dopravné 1 129
eur (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo
sociálne znevýhodneného prostredia 216 eur, transfer na učebnice 2 087 eur, príspevok na lyžiarske
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kurzy 7 350 eur, príspevok na školu v prírode 5 300 eur, spolu rozpočtované výdavky z transferov zo
štátu vo výške 643 516 eur. Ďalej v rozpočte ZŠ zapracované aj výdavky z prostriedkov z rozpočtu
mesta 11 499 eur a z vlastných príjmov 3 712 eur – tieto sú rozpočtované na položkách energie – za
energie spojené s používaním multifunkčného ihriska a na zavlažovanie veľkého ihriska, učebné
pomôcky pre budúcich prvákov (predpoklad 60 prvákov x 50 eur), oprava podlahy v malej telocvični,
všeobecný materiál - údržbárske a čistiace prostriedky – multifunkčné ihrisko, benzín pre snežnú frézu
a údržba snežnej frézy na multifunkčné ihrisko, všeobecné služby – zapieskovanie multifunkčného
ihriska, umývanie okien, poistenie budovy školy, odmena pre správcu multifunkčného ihriska vrátane
odvodov.
Celkové výdavky za ZŠ vo výške 658 727 eur sú rozdelené v rámci rozpočtu na výdavky na primárne
vzdelávanie vo výške 260 939 eur a výdavky na nižšie sekundárne vzdelávanie 397 788 eur.
Centrum voľného času – v rozpočte zapracované výdavky vo výške 23 333 eur, z toho výdavky
z rozpočtu mesta 15 351 eur a z vlastných príjmov 2 000 eur – v tom mzdy a odvody, energie,
všeobecný materiál, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce, prídel do SF a i. , ďalej
v rozpočte zapracované výdavky z prostriedkov za vzdelávacie poukazy vo výške 5 982 eur na
odmeny za vedenie záujmového útvaru, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti vrátane
odvodov.
Školský klub detí - zapracované výdavky vo výške 62 587 eur, z toho výdavky z prostriedkov mesta
59 287 eur, výdavky z vlastných príjmov 3 300 eur (v tom mzdy a odvody, energie, interiérové
vybavenie, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídel do SF a i. V transferoch
zahrnutý aj transfer na odchodné pre 2 zamestnankyne vo výške 2 funkčných platov.
Školská jedáleň – výdavky rozpočtované vo výške 80 133 eur, v tom výdavky z prostriedkov mesta
66 633 eur, výdavky z vlastných príjmov 13 500 eur. Bežné výdavky ŠJ – v tom energie, vodné,
stočné, interiérové vybavenie – nákup 3 regálov do kuchyne, prevádzkové stroje – plynová stolička,
všeobecný materiál – čistiace prostriedky, kancelárske potreby, údržbársky materiál, drobné vybavenie
jedálne – taniere, poháre, lyžičky a atď., stravovanie zamestnancov, údržba – údržba programu ŠJ,
údržba prevádzkových strojov, údržba priestorov - maľovanie kuchyne, jedálne, priestorov skladov,
iná drobná údržba,
všeobecné služby – deratizácia, odborné prehliadky a skúšky zariadení,
kominárske práce, odvoz kuchynského odpadu, poplatky banke, prídel do SF a i.

Skutočnosť k 31.12.2017: Je v samostatnej správe ZŠ.

Výdavky MsÚ
Zámery projektu: Modernizácia vzduchotechniky v ŠJ ZŠ J. Zemana
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Zlepšiť výkon existujúcej vzduchotechniky

Plnenie:

Akcia je zrealizovaná

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Celková zrealizovaná akcia
2017
1
1

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
0
37 000
37 000

Po zmenách
0
37 000
37 000

Skutočnosť
0
33 777
33 777

Komentár: Výdavky sú určené na zainštalovanie digestorov nad jednotlivé spotrebiče. Výmenu
rozvodov vzduchotechniky v časti kuchyne, inštaláciu rekuperačnej jednotky vzduchotechniky spojenej
so stavebnými úpravami, elektroinštalačné práce...

Skutočnosť k 31.12.2017: V roku 2017 bola zrealizovaná modernizácia vzduchotechniky v kuchyni
základnej školy J. Zemana. Súčasťou prác bolo odstránenie rozvodov starej vzduchotechniky v časti
kuchyne, odstránenie samotnej vzduchotechnickej jednotky v suteréne, búracie práce a stavebné
práce nevyhnutné na inštaláciu novej vzduchotechnickej jednotky v suteréne, inštalácia digestorov
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v kuchyni a elektroinštalačných rozvodov k nim a inštalácia nových potrubí k digestorom. V celkovej
hodnote 33 777 eur.

Výdavky MsÚ
Základná škola Jána Zemana - vratky kód 131G
V 7.zmene rozpočtu bola dorozpočtovaná čiastka 487 eur – vratky pre ZŠ kód zdroja 131 G.
Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
0
0
0

Po zmenách
487
0
487

Skutočnosť
487
0
487

Komentár: Jedná sa o preplatok za energie – zaplatené v roku 2016 z normatívnych prostriedkov ZŠ
Jána Zemana zo štátneho rozpočtu, následne boli vrátene dodávateľom energie v roku 2017 do
termínu zúčtovania prostriedkov so štátnym rozpočtom vo výške 487 eur. Tieto finančné prostriedky
boli prostredníctvom MsÚ vrátené na depozitný účet Ministerstva vnútra SR v zmysle pokynov
Okresného úradu odboru školstva BB.
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola
Zámer projektu: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy
Cieľ:
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej
činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov
Počet žiakov ZUŠ
2014
380

2015
380

398

394

2016
380

2017
380

2018
380

2019
390

2018
5

2019
7

2018
6

2019
8

2018
16

2019
20

Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili
2014
5

2015
5

9

9

2016
5

2017
5

Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili
2014
2015
2016
2017
6
6
6
6
9

15

Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť
2014
13

2015
13

23

29

2016
16

2017
16
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Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet uskutočnených výchovných koncertov
2014
6

2015
6

4

9

2016
6

2017
6

2018
6

2019
6

2018
4

2019
5

Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru
2014
3

2015
3

7

7

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
370 285
700 Kapitálové výdavky
5 810
Výdavky na podprogram spolu
376 095

2016
4

2017
4

Rok 2018
379 119
5 810
384 929

Rok 2019
371 371
5 810
377 181

V rozpočte výdavkov vo výške 370 285 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 341 784
eur, z vlastných príjmov 28 501 eur) sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 23 pedagogických
zamestnancov (16 zamestnancov plný úväzok, 7 zamestnancov čiastočný úväzok) a 2
nepedagogických zamestnancov (0,6 úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov
zapracované odvody aj pre 3 zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – podľa potreby – tu sú
zahrnuté bežné prevádzkové výdavky - plyn, elektrická energia, vodné, stočné, poštové
a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie - písací stôl a stolička do cimbalovej triedy,
prevádzkové stroje -1 ks malá tuba 1 650 eur, 1 000 eur keyboard na účely vystupovania mimo ZUŠ,
2 500 eur 2 ks elektrická gitara + príslušenstvo, všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace
potreby, údržbársky materiál, zakúpenie notového materiálu, výtvarného materiálu atď., knihy,
časopisy – predplatné odborných periodík, pracovné zošity na hudobnú náuku, údržba výpočtovej
techniky – údržba programov, údržba prevádzkových strojov – nutná údržba hudobných nástrojov
a potrebné ladenie klavírov, údržba budov – potrebná drobná údržba budovy, všeobecné služby –
odborné prehliadky a revízie zariadení, technik bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, stravovanie
zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti (3 dohodári) – pre zamestnancov
pracujúcich na dohodu, prídel do SF a i.
Kapitálové výdavky: V návrhu rozpočtu pre rok 2017 zahrnutá suma 5 810 eur – zakúpenie pianína
PETROF.

Skutočnosť k 31.12.2017: Je v samostatnej správe ZUŠ.
Projekt 11.1.3. CVČ
Zámer projektu: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu
Cieľ:
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok

Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným
využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí
Počet detí CVČ
2014
550

2015
2000

4062

3558

2016
2000

2017
2000

2018
2000

2019
2000

2018

2019

Počet uskutočnených prázdninových táborov
2014

2015

2016
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2017

Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

5

5

6

5

4

4

4

4

2017
4

2018
4

2019
4

2017
50

2018
50

2019
50

Počet uskutočnených olympiád
2014
4

2015
4

6

5

2016
4

Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti
2014
50

2015
50

77

59

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
85 610
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
85 610

2016
50

Po zmenách
90 784
0
90 784

Skutočnosť
90 502
0
90 502

V rozpočte výdavkov vo výške 85 610 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 77 070
eur, z vlastných príjmov 7 400 eur, z nenormatívnych prostriedkov za vzdelávacie poukazy 1 140 eur)
zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 3 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (0,5
úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov zapracované odvody aj pre 3
zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – plyn, elektrická energia, interiérové vybavenie – vitrína,
koberce do herne, prevádzkové prístroje – karcher na okná + televízor, všeobecný materiál –
kancelárske potreby, čistiace prostriedky, výdavky za letné tábory – prepravné, vstupné a i.,
stravovanie zamestnancov, údržba budovy – pokračovanie vo výmene starých elektrických rozvodov
na prízemí (malá herňa) + vstupná chodba + počítačová miestnosť, následne za tým vystierkovanie
a vymaľovanie miestnosti, položenie novej podlahy vo vstupnej chodbe a v malej herni, výmena
prasknutej odpadovej rúry, výmena 2 dverí na prízemí, renovácia parkiet v sále, prestrešenie
vchodových dverí, poplatok za komunálny odpad, prídel do SF a i. Z prostriedkov za vzdelávacie
poukazy rozpočtované učebné pomôcky a dohody pre vedúcich krúžkov.

Skutočnosť k 31.12.2017: Je v samostatnej správe CVČ.

Výdavky MsÚ
V 4. zmene rozpočtu bol zavedený kapitálový výdavok mesta pre Centrum voľného času – oplotenie
areálu CVČ v hodnote 4 500 eur. Po odstránení budovy pri CVČ bolo nevyhnutné pre bezpečnosť
uzavrieť areál zo strany potoka vybudovaním oporného betónového múrika a pletiva osadeného na
stĺpiky, vyhotoviť 2 ks bráničiek a upraviť terén.
Skutočnosť k 31.12.2017: V 2. polroku 2017 bolo zrealizované oplotenie areálu Centra voľného
času, ktoré pozostávalo z vykopania a zhotovenia základových pásov, vymurovania múrika a inštalácie
stĺpikov s pogumovaným pletivom. Následne bol upravený terén. Počas realizácie prác boli zistené
nepredpokladateľné skutočnosti, ktoré viedli k prácam naviac. Bolo nutné odstrániť základové pásy,
ktoré boli v zemi po odstránení budovy asanovanej v roku 2017. Odstraňovaním základov sa navýšil
objem prác, tak isto sa navýšil materiál použitý na nové základové pásy a z dôvodu nerovnosti terénu,
bolo treba nové základové pásy a múrik navýšiť a prispôsobiť terénu. To všetko viedlo k navýšeniu
rozpočtu realizovaných prác. Dodatok ku zmluve nebol podpísaný, takže práce nemohli byť
fakturované a nedošlo k vyplateniu za vykonané práce.
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Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná
Zámer projektu: Poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku a vytvoriť
podmienky pre skvalitnenie výchovného procesu komplexnou rekonštrukciou objektu.
Cieľ:

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota

Dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako
základnú pripravenosť na primárne vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom
je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu
v štandartnom, modernom, bezpečnom prostredí materskej školy. Dosiahnuť aktívny
vzťah k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu.
Počet detí MŠ
2014
201

2015
201

2016
201

2017
201

2018
205

2019
205

2016
65

2017
65

2018
65

2019
65

2017
20

2018
30

2019
30

201
211
Počet predškolákov
2014
70

2015
65

75
67
Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti
2014
10

2015
10

22

22

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
587 089
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
590 089

2016
20

Po zmenách
602 872
0
602 872

Skutočnosť
602 149
0
602 149

V rozpočte výdavkov vo výške 587 089 eur, v tom výdavky z vlastných príjmov 29 685 eur, výdavky
z rozpočtu mesta 545 872 eur, výdavky z prostriedkov na predškolákov 11 532 eur. Z celkového
rozpočtu výdavkov je rozpočet MŠ vrátane elokovaných pracovísk vo výške 461 729 eur a rozpočty
školských jedální MŠ vo výške 84 143 eur. V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ
Nábrežná pre 13 pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov (ekonómka, administratívna
pracovníčka 0,5 úväzku, kurič 0,25 úväzku, 3 upratovačky, údržbár 0,75 úväzku), pri ŠJ pre 4
zamestnancov (vedúca ŠJ, hlavná kuchárka, kuchárka, pomocná kuchárka), za elokované pracovisko
Štúrova 47 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (2 upratovačky spolu 1,5
úväzku), pri ŠJ Štúrova 47 za 3 (vedúca 0,5 úväzku, hlavná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku),
za elokované pracovisko na ulici Kolibská cesta 230 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických
zamestnancov (1 upratovačka, kurič 0,5 úväzku), ŠJ Kolibská pre 3 zamestnancov (vedúca ŠJ 0,5
úväzku, hlavná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku). V rozpočte nezapracovaná požiadavka na
0,5 úväzku asistenta učiteľa pre MŠ Nábrežná.
Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky – napr. plyn,
elektrická energia, vodné, výpočtová technika – tlačiareň MŠ Nábrežná, ET Kolibská – počítač
a monitor pre zástupkyňu ET, interiérové vybavenie – MŠ Nábrežná – detské obliečky a detské
uteráky, EP Štúrova – koberec a nábytok v triede malých detí, EP Kolibská – koberce do 2 tried,
lehátka do spálne starších detí, ŠJ Štúrova – 2 pracovné stoly, 4 ks stoličiek do kuchyne, ŠJ Kolibská –
2 pracovné stoly a 4 ks stoličiek do kuchyne, bežná údržba budov – MŠ Nábrežná – pokračovanie
v oprave umývarok v triede BaC, opravy spadnutej podlahy v triede C, v elok.pracovisku Štúrova
zahrnutá potrebná výmena radiátorov v spálňach, v triedach MŠ, výmena svietidiel, vymaľovanie šatne
malých detí, oprava vedľajšej chodby – maľovanie, oprava omietok, výmena svietidiel, v elokovanom
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pracovisku Kolibská – celková oprava tried a vstupnej chodby MŠ, ŠJ Štúrova – oprava skladu
potravín, vymaľovanie kuchyne a jedálne, výmena svietidiel a starých radiátorov, ŠJ Kolibská –
výmena radiátorov v kuchyni a v jedálni, prevádzkové stroje – ŠJ Nábrežná – zakúpenie kuchynského
robota, ŠJ Štúrova – chladnička s mrazničkou, ŠJ Kolibská – chladnička s mrazničkou, všeobecný
materiál – kancelárske a čistiace potreby, drobné vybavenie jedální,
stravovanie zamestnancov,
údržba softvéru, prídel do SF, všeobecný materiál a i.
Z prostriedkov za predškolákov sú rozpočtované výdavky na učebné pomôcky pre predškolákov
a materiál pre prácu s predškolákmi.
Transfery – tu je rozpočtované odchodné pre 1 pedagogickú zamestnankyňu v sume 2 platov.

Skutočnosť k 31.12.2017: Je v samostatnej správe MŠ.

Výdavky MsÚ
Zámery projektu: PD na rekonštrukciu exteriéru MŠ
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:
Zlepšiť podmienky pre bezpečné voľnočasové aktivity detí

Plnenie:

Plní sa

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Vyhotovená PD
2017
1
1

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Rok 2017
0
3 000
3 000

Po zmenách
0
5 600
5 600

Skutočnosť
0
3 450
3 450

Komentár: Výdavky sú určené na vyhotovenie Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu exteriéru
MŠ na ul. Nábrežná 2. PD bude riešiť rekonštrukciu oplotenia, chodníkov, zelene, výmenu prvkov
(preliezačky, hojdačky, kolotoče, pieskoviská, tabule na kreslenie...) na základe požiadaviek
vychádzajúcich z Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.527/ 2007 §2 Z. z..
V 5. Zmene rozpočtu po prieskume trhu a upresnení rozsahu dokumentácie ku stavebnému
povoleniu boli pridané výdavky vo výške 2 600 eur na základe požiadaviek vychádzajúcich z Vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva SR č.527/ 2007 §2 Z. z..

Skutočnosť k 31.12.2017: V roku 2017 bola zhotovená projektová dokumentácia na rekonštrukciu
exteriéru MŠ Nábrežná, ktorá rieši rekonštrukciu oplotenia, chodníkov a príjazdovej komunikácie pre
zásobovanie, výstavbu budovy určenej na skladovanie s prístreškom pre kontajnery, vybudovanie
detských ihrísk, multifunkčného ihriska a iných herných doplnkov. PD bola vyhotovená v sume 3 050
eur. Pre vypracovanie projektovej dokumentácie bolo nevyhnutné zhotoviť geodetom polohopis
a výškopis v sume 400 eur.

Výdavky MsÚ
Projekt 11.1.4 Detské ihrisko Materská škola ET Štúrova - PD
Zámer projektu:
vytvoriť nové, lepšie a atraktívnejšie podmienky pre aktívne využitie voľného času detí predškolského
veku
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Výstavba detského ihriska v areáli MŠ – ET Štúrova

Plnenie:

Nesplnené
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Merateľný ukazovateľ: vypracovanie projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti o dotáciu na
Podporu rozvoja športu na rok 2017
Rok
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota
1
Skutočná hodnota
0
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
0

Po zmenách
0
50
50

Skutočnosť
0
50
50

Komentár:

V 4. zmene rozpočtu bol doplnený projekt MŠ Nábrežná ET Štúrova PD detské ihrisko –
výdavky vo výške 50 eur. Sú určené na vyhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu detského
ihriska v areáli MŠ – elokovaných tried Štúrova za účelom vybavenia stavebného povolenia, podania
žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Úradu vlády SR v rámci vyhlásenej výzvy zo dňa
31.3.2017 „Podpora rozvoja športu na rok 2017“. Projektová dokumentácia bude riešiť vybudovanie
detského ihriska pozostávajúceho z 8 herných prvkov (zostava playsystém, dve pružinové hojdačky,
dve vahadlové hojdačky, jeden veľký kolotoč, dvojhojdačka a drevené pieskovisko) a dvoch drevených
lavičiek. Všetky prvky sú konštruované v súlade s podmienkami stanovenými normou a certifikované.
Celá hracia plocha pod detským ihriskom bude stavebne upravená a pripravená pre inštaláciu
nerezového detského ihriska.

Skutočnosť k 31.12.2017: Kapitálové výdavky za vypracovanie projektovej dokumentácie boli na
základe fakturácie vo výške 50 eur uhradené. Následne k projektu bolo vydané stavebné povolenie
a zaslanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Úradu vlády SR. Vyhlasovateľ zrušil výzvu
z dôvodu nedostatočného finančného krytia na podporu projektov, ktoré relevantne splnili všetky
hodnotiace kritéria. Projekt je administratívne pripravený pre ďalšie podanie v budúcnosti. Merateľný
ukazovateľ nesplnený.

Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Zámer projektu: Možnosť výberu školských zariadení určených na voľný čas detí v meste Nová Baňa
Cieľ:

Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre neštátne školské zariadenia

Plnenie:

Cieľ sa plnil priebežne, dotácia na mzdy a prevádzku pre 2 cirkevné zariadenia (ŠKD
a CVČ pri ZŠ sv. Alžbety) bola zasielaná mesačne v 1/12.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet neštátnych školských zariadení
2014
2

2015
2

2016
2

2017
2

2

2

2

2

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
33 082
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
33 082

Po zmenách
33 082
0
33 082

2017
2

2019
2

Skutočnosť
33 082
0
33 082

Príspevok pre ŠKD (24 278 eur) a CVČ v ZŠ sv. Alžbety (8 804 eur) prepočítaný podľa aktuálneho
počtu žiakov k 15.9.2016 vo výške 88 % dotácie na dieťa v ŠKD ZŠ J. Zemana (podľa počtu žiakov
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školy k 15.9.2016) a CVČ ZŠ J. Zemana (podľa počtu detí zariadenia s trvalým pobytom v meste Nová
Baňa k 15.9.2016).

Skutočnosť k 31.12.2017: Skutočnosť je vo výške upraveného rozpočtu. Príspevok bol zasielaný
mesačne v alikvotných čiastkach zriaďovateľovi Základnej cirkevnej školy sv. Alžbety – Biskupskému
úradu v Banskej Bystrici. Z celkového príspevku 33 082 eur bol príspevok pre Školský klub detí vo
výške 24 278 eur, pre Centrum voľného času 8 804 eur.
Projekt 11.1.6. Centrá voľného času mimo územia mesta
Zámer projektu: Úhrada nákladov za poskytnutie záujmového vzdelávania centrami voľného času
so sídlom mimo mesta Nová Baňa pre deti od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa
Cieľ:

Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre centrá voľného času so sídlom mimo mesta
Nová Baňa poskytujúcich záujmové vzdelávanie deťom od 5-15 rokov s trvalým pobytom
v meste Nová Baňa

Plnenie:

Cieľ je plnený priebežne. V roku 2017 mesto prijalo len 1 žiadosť na poskytnutie dotácie
na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Novej Bani pre CVČ so sídlom mimo
mesta Nová Baňa. Táto bola kladne vybavená a prostriedky boli poskytnuté na použitie
mestu Levice pre centrum voľného času v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Merateľný % kladne vybavených žiadostí o dotáciu pre centrá voľného času mimo mesta Nová
ukazovateľ: Baňa poskytujúcich záujmové vzdelávanie deťom od 5-15 rokov s trvalým pobytom
v meste Nová Baňa
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Plánovaná 50 %
50 %
50 %
50 %
hodnota
Skutočná
50
100
hodnota
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky
300
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
300

Po zmenách
300
0
300

Skutočnosť
100
0
100

V návrhu rozpočtu zahrnuté výdavky pre Centrá voľného času mimo územia mesta, ktoré poskytujú
záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území Novej Bane, rozpočtovaná suma 300 eur
zahŕňa výdavky pre cca 5 detí (5x60 eur).

Skutočnosť k 31.12.2017: V roku 2017 bola poskytnutá dotácia vo výške 100 eur mestu Levice pre
Centrum voľného času, Ul. sv. Michala 42, Levice. Dotácia bola pridelená na 2 deti od 5-15 rokov
s trvalým bydliskom v Novej Bani vo výške 50 eur/1 dieťa.

Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby
Rozpočet
programu

Rozpočet
2017
96 076

Rozpočet po
zmenách
98 925

Skutočnosť
92 227

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov
Ciele programu: Zmierňovať dopady hmotnej núdze obyvateľov mesta, podporiť sociálne aktivity
v meste, pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých.
Zodpovednosť: oddelenie správne
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Podprogram 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov
Cieľ:

Pomoc zdravotne postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenskému zväzu
zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie a krás
Slovenska

Plnenie:

Finančný príspevok 400 eur nebol poskytnutý, nakoľko nedošlo k podpísaniu dohody
medzi mestom a organizáciou. Primátor mesta sa zúčastnil výročnej členskej schôdze,
kde diskutoval o aktuálnych problémoch v meste a o podmienkach na zlepšenie kvality
života práve pre túto skupinu občanov

Merateľný
ukazovateľ:
Rok

Počet účastníkov aktivít
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

45

45

45

50

50

50

38

45

63

72

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky spolu
400
700 kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
400

Po zmenách
400
0
400

Skutočnosť
0
0
0

Komentár: Výdavky sú určené ako príspevok na spolufinancovanie aktivít
postihnutých občanov.

zväzu zdravotne

Skutočnosť k 31.12.2017: Finančný príspevok 400 eur nebol poskytnutý, nakoľko nedošlo
k podpísaniu dohody medzi mestom a organizáciou. Členovia Základnej organizácie Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých sú členmi aj DSC LIPA a tak mohli využiť možnosť zúčastniť sa
plánovaného kultúrno – spoločenského zájazdu.

Podprogram 12.2. Staroba
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA
Zámer projektu: Zapojenie seniorov do verejného života
Cieľ:

Prevádzkovanie denného centra a starostlivosť o členov

Plnenie:

Svoju činnosť majú rozmanitú, od ručných kreatívnych prác po športové aktivity.
Akcie sú naplánované tak, aby spĺňali požiadavky seniorov.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok

Doba odstránenia závady od jej nahlásenia v hodinách
2013
48

2014
48

2015
48

2016
48

2017
48

48

48

48

48

48

2016

2017

2018
48

Počet členov v dennom centre
2013

2014

2015
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2018

Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

190

190

190

200

210

125

126

128

127

113

2013
12

2014
12

2015
12

2016
12

2017
12

12

12

24

24

9

210

Počet aktivít

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky spolu
8 122
700 kapitálové výdavky
0
Výdavky na projekt spolu
8 122

Po zmenách
8 172
0
8 172

2018
12

Skutočnosť
6 326
0
6 326

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť denného centra seniorov LIPA, odmeny pre predsedníčku
a upratovačku DCS LIPA, vrátane odvodov, úhradu energií, drobné opravy, materiál, úhradu
prepravného na zájazdy, poštové a telekomunikačné služby.
V 1. Zmene sa rozpočet zvýšil o 700 eur na dotáciu pre ZO Jednoty dôchodcov Slovenska na nákup
ošatenia pre spevácku skupinu seniorov JESIENKA, ktorá v nich vystúpi na Regionálnej prehliadke
speváckych súborov v našom meste v apríli 2017.
V 4. Zmene bol rozpočet zvýšený o 550 eur na interiérové vybavenie – zakúpenie stoličiek, stolov do
Denného centra seniorov LIPA a zakúpenie plastových stoličiek a stolov do záhrady DSC Lipa.
V 5. Zmene bol rozpočet znížený o 1 200 eur na energiách na základe reálnej spotreby v minulom
období.
V 7.zmene bol v rozpočte presun 240 eur z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru na
honoráre, súťaže, občerstvenia.
Skutočnosť k 31.12.2017: Výdavky boli použité na energie 1 276 eur, vodné, stočné 83 eur,

poštové a telekomunikačné služby vo výške 458 eur, čistiaci materiál a materiál na tvorivé dielne 286
eur, občerstvenie 563 eur, nájomné 100 eur, honoráre 540 eur, prepravné na poznávací zájazd 658
eur, odmenu pre predsedníčku DSC LIPA 1 056 eur a odvody 206 eur. Upratovacie služby
vykonávame v objekte bezplatne prostredníctvom pracovníčky VPP.
Dotácia rozpočtovaná vo výške 1 100 eur Jednote dôchodcov Slovenska bola poskytnutá na nákup
ošatenia pre spevácku skupinu seniorov JESIENKA vo výške 700 eur a 400 eur na prepravné na
kultúrno-spoločenský zájazd.

Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba
Zámer projektu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí
Cieľ:

Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so
spoločenským prostredím

Plnenie:

V zmysle zákona o sociálnych službách poskytujeme klientom opatrovateľskú
službu a sociálne poradenstvo.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:

Priemerný mesačný počet opatrovaných občanov
2014
24

2015
25

2016
26

18
18,8
16,4
Celkový počet opatrovaných za rok
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2017
26
17,2

2018
26

2019
26

Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota

2014
30

2015
30

2016
30

2017
30

2018
30

2019
30

2018
100

2019
100

24
24
21
23
Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou
2014
100

2015
100

2016
100

2017
100

100

100

100

100

Po zmenách
84 903
0
84 903

Skutočnosť
82 165
0
82 165

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky spolu
82 404
700 kapitálové výdavky
0
Výdavky na projekt spolu
82 404

Komentár: Výdavky sú na úhradu miezd a odvodov pre opatrovateľky a na materiál, posudky,
ochranné pracovné pomôcky pre opatrovateľky, ich počet je pohyblivý a závisí od požiadavky občanov
o opatrovateľskú službu.
V 4. zmene rozpočtu bolo zvýšenie miezd o 4 %, t.j. o 1 851 eur a odvodov o 648 eur, spolu o 2 499
eur.
V 7.zmene v rozpočte bolo presunuté 590 eur zo stravného na telekomunikačné služby – poplatok
RTVS - doúčtované za roky 2008 – 2017.

Skutočnosť k 31.12.2017: Výdavky boli použité na úhradu miezd vo výške 56 199 eur, odvodov
19 257 eur, príspevok do DDP 401 eur, všeobecný materiál 204 eur, poplatky RTVS 590 eur, posudky
270 eur, stravovanie 4 229 eur, poistné 141 eur, tvorba sociálneho fondu 521 eur, a náhrady PN 352
eur.

Podprogram 12.3. Rodina a deti
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov
Cieľ:

Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so
zameraním na prácu s deťmi

Plnenie:

Poskytnutím finančného príspevku sme pomohli zabezpečiť aktivity pre cieľovú
skupinu detí.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok

Počet neštátnych subjektov
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017 Po zmenách Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu
300
300
291
700 kapitálové výdavky
0
0
0
Výdavky na podprogram spolu
300
300
291
Komentár: Výdavky sú určené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s deťmi.
Skutočnosť k 31.12.2017: Bola poskytnutá jedna dotácia Materskému centru Gašparko na nákup

hračiek, didaktických pomôcok a výtvarného materiálu vo výške 150 eur.
Okrem toho boli z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom mesta ako osobitného
príjemcu vyplácané jednému rodičovi prídavky na dieťa počas 6 mesiacov v celkovej výške 141 eur.
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Podprogram 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Projekt 12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky detí v hmotnej núdzi
Zámer projektu: Sprostredkované prideľovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi
Cieľ:

Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Plnenie:

Príspevok na obedy v školskej jedálni poskytujeme žiakom, ktorí sa nachádzajú
v hmotnej núdzi, taktiež školské pomôcky sú zakúpené pre žiakov, ktorí sú podľa
zákona v hmotnej núdzi

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota

Počet poberateľov
2014
35

2015
35

2016
30

2017
30

43

32,3

26,16

17,7

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky spolu
4 050
700 kapitálové výdavky
0
Výdavky na projekt spolu
4 050

Po zmenách
4 050
0
4 050

2018
30

2019
30

Skutočnosť
2 824
0
2 824

Komentár: Výdavky sú na úhradu stravovania a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej
núdzi. Sú poukazované zo štátu vo forme dotácie.
Skutočnosť k 31.12.2017: Počas roka sa výdavky čerpali vo výške 2 276 eur na stravu detí

v hmotnej núdzi a 548 eur na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi. Poukazované sú zo štátu vo
forme dotácie, stravné je poskytované pravidelne mesačne a školské pomôcky sú poskytované
polročne.

Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci
Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi
Cieľ:

Okamžitá pomoc občanom pri živelnej udalosti, pohrome alebo inej mimoriadnej
udalosti. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov,
paliva

Plnenie:

Komisia bytová a sociálna zriadená pri MsZ, prijaté žiadosti posudzuje a odporučí
primátorovi mesta konkrétnu sumu pre jednotlivého žiadateľa.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet obyvateľov požadujúcich pomoc
2014
12

2015
10

2016
10

2017
10

18

23

19

17

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
Rok 2017
600 Bežné výdavky spolu
800
700 kapitálové výdavky
0
Výdavky na projekt spolu
800

Po zmenách
1 100
0
1 100
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Skutočnosť
621
0
621

2018
10

2019
10

Komentár: Výdavky sú určené pre občanov sociálne znevýhodnených prevažne na nákup potravín,
paliva, liekov a ošatenia.
V 7.zmene bol rozpočet zvýšený o 300 eur na pohrebné trovy bezdomovca.
Skutočnosť k 31.12.2017: Jednorazové dotácie sú prideľované na základe žiadosti občanov nášho

mesta, ktorí majú uhradené všetky záväzky voči mestu a ocitli sa v sociálnej situácii. Celkom bolo
vyplatených 17 jednorazových dávok vo výške 400 eur na nákup potravín, oblečenia, liekov
a palivového dreva. Zabezpečený bol pohreb občianky mesta, vzniknuté pohrebné náklady si mesto
uplatnilo v dedičskom konaní.

5. Finančné operácie príjmové
Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka ZŠ – pôvodný rozpočet je 0 eur, upravený
60 897 eur, skutočnosť 60 796 eur. Skutočnosť finančných operácií pozostáva z nedočerpaného
transferu normatívnych prostriedkov v ZŠ J. Zemana za rok 2016 vo výške 10 242 eur, nedočerpaného
transferu na dopravu žiakom vo výške 145 eur a prostriedkov na riešenie havarijnej situácie - „Oprava
elektroinštalácie“ vo výške 50 408 eur. Skutočnosť finančných operácií je nižšia oproti upravenému
rozpočtu o 101 eur. Rozdiel predstavuje vratku dopravného na Okresný úrad.
Prevod prostriedkov z rezervného fondu – prevod z rezervného fondu bol rozpočtovaný vo výške
179 710 eur, upravený rozpočet 253 796 eur. V skutočnosti bolo použitie rezervného fondu vo výške
228 755 eur.

6. Výsledok hospodárenia
Bežný rozpočet bol schválený prebytkový vo výške 295 489 eur, upravený prebytkový 136 509 eur,
v skutočnosti je prebytok 522 450 eur.
Kapitálový rozpočet bol schválený schodkový so schodkom vo výške 179 710 eur, upravený
schodkový 273 874 eur, v skutočnosti je schodok vo výške len 10 324 eur.
Plánovaným výsledkom rozpočtového hospodárenia bol plánovaný prebytok vo výške 115 779
eur, upravený schodok vo výške 137 365 eur, v skutočnosti je prebytok vo výške 512 126 eur.
Finančné operácie sú schválené s prebytkom vo výške 2 382 eur, v upravenom rozpočte
s prebytkom 137 365 eur, v skutočnosti je prebytok vo výške 144 830 eur.
Celkový rozpočet bol schválený prebytkový vo výške 118 161 eur, upravený rozpočet bol vyrovnaný.
V skutočnosti je prebytok vo výške 656 956 eur.

7. Mimorozpočtové fondy mesta a zostatky na účtoch Mesta Nová Baňa
k 31.12.2017
Mimorozpočtové peňažné fondy mesta

v eur

Rezervný fond
Počiatočný stav k 1.1.2017
Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2016
Použitie
Zostatok k 31.12.2017

204 529,86
532 429,43
228 755,32
508 203,97

Fond rozvoja bývania
Počiatočný stav k 1.1.2017
Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2016
Použitie
Zostatok k 31.12.2017

94 067,75
4 630,86
0
98 698,61
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Zostatky na účtoch mesta
VÚB bežný účet

626 689,91

Sociálny fond
Počiatočný stav k 1.1.2017
Tvorba
Použitie
Zostatok k 31.12.2017

2 967,62
4 196,78
5 450,88
1 713,52

VÚB dotačný účet prenesené kompetencie
V tom:
Transfer ZŠ J. Zemana za 4. štvrťrok 2017 normatív
Transfer ZŠ J. Zemana za 4. štvrťrok 2017 dopravné
MsÚ zostatok na poplatky

5 202,67
4 953 eur
214 eur
36 eur

VÚB bežný účet Informačné centrum

846,95

VÚB fondový účet
Prima banka bežný účet
Prima banka vkladový účet
Prima banka vkladový účet
Slovenská sporiteľňa bežný účet
Pokladňa – hotovosť

1 904,02
19,13
4,00
4,00
19 308,66
2 726,26

Spolu finančné prostriedky k 31.12.2017:

1 265 321,70

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Mesto Nová Baňa malo v roku 2017 tri úverové vzťahy.
1/ KBV Hrádza bytový dom A4 – úver 14 676 000 Sk = 487 153,95 eur
V roku 2001 bola so Štátnym fondom rozvoja bývania uzatvorená „Zmluva o poskytnutí podpory vo
forme úveru“ na stavbu KBV Hrádza – Bytový dom A4 Nová Baňa. Výška úveru bola 14 676 000 Sk, čo
je 487 153,95 eur, úroková sadzba 4,4 %, doba splatnosti 30 rokov (360 mesiacov).
Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na vlastný objekt, t.j. bytový dom A4
súpisné číslo 1707 na Hrádzi.
Splátky úveru a úrokov sú rozpísané na 30 rokov v prílohe úverovej zmluvy. Dlh, ktorý sa skladá
z úveru a úroku sa mesto zaviazalo splácať pravidelnými mesačnými splátkami. Prvá až 359. splátka je
mesačne vo výške 73 492,- Sk, čo je 2 439,49 eur.
Prvá splátka bola zaplatená v súlade s úverovou zmluvou ešte počas realizácie výstavby v roku
2002. Splátky sú k 15. dňu v mesiaci.
Zostatok istiny k 31.12.2016
Splátka istiny za rok 2017
Zostatok istiny k 31.12.2017

336 891,85 eur
14 537,53 eur
322 354,32 eur

Jedná sa o 39 bytov, kde výška nájomného je stanovená v zmysle opatrenia Ministerstva financií
SR tak, aby nájomné pokrývalo aj potrebu splácania úveru a úroku. Nájomné je inkasované Mestským
bytovým podnikom Nová Baňa, s.r.o., ktorý bytový dom spravuje na základe mandátnej zmluvy. MsBP
tieto prostriedky mesačne odvádza mestu, aby mohli byť splácané splátky úveru a úroku.
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2/ KBV Hrádza bytový dom A3 – úver 50 387 000 Sk = 1 672 541,99 eur
V roku 2006 bola so Štátnym fondom rozvoja bývania uzatvorená „Zmluva o poskytnutí podpory vo
forme úveru“ na „Výstavbu nájomných bytov v bytovom dome KBV Hrádza – bytový dom A3 – 52 b. j.
Nová Baňa“. Výška úveru je 50 387 000 Sk. Úroková sadzba je 1,0 %, doba splatnosti 30 rokov (360
mesiacov).
Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na vlastný objekt, t.j. bytový dom A3
súpisné číslo 1892 na Hrádzi.
Splátky úveru a úrokov sú rozpísané na 30 rokov v prílohe úverovej zmluvy. Dlh, ktorý sa skladá
z úveru a úroku sa mesto zaviazalo splácať pravidelnými mesačnými splátkami vždy do 15.
kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Prvá až 359. splátka je mesačne vo výške 162 065,- Sk, čo
je 5 379,57 eur.
Prvá splátka bola zaplatená v súlade s úverovou zmluvou v roku 2006, t.j. ešte počas realizácie
výstavby. Splátky sú realizované vždy k 15. dňu v mesiaci.
Zostatok istiny k 31.12.2016
Splátka istiny za rok 2016
Zostatok istiny k 31.12.2017

1 163 271,23 eur
53 005,33 eur
1 110 265,90 eur

3/ Bankový úver na financovanie projektov energetickej efektívnosti cez EBRD linku
z grantových prostriedkov Európskej únie 550 000 eur
Na financovanie akcie „Zateplenie budovy Mestského úradu, výmena okien a dverí“ a
„Rekonštrukcia Materskej školy ul. Nábrežná“ mesto prijalo úver zo Slovenskej sporiteľne, a.s. cez
úverovú linku Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Z grantových prostriedkov Európskej
únie po úspešnej realizácii projektu a dosiahnutí minimálnej 30% úrovne energetických úspor mesto
získa nenávratný príspevok vo výške 15 % z výšky oprávnených výdavkov.
Zmluva bola podpísaná v júli 2014. Výška úverového rámca úverovej zmluvy je 550 000 eur.
Úroková sadzba je premenná, 3M euribor a úroková marža 1,45 %. Splatnosť úveru je na 5 rokov.
Úver je rozdelený na 3 splátkové úvery. Splátkový úver č. 1 je vo výške 105 398,18 eur na budovu
Mestského úradu, splátkový úver č. 2 vo výške 271 000 eur na budovu Materskej školy ul. Nábrežná
a splátkový úver č. 3 na neoprávnené výdavky na obidva objekty vo výške 173 602 eur.
Návratnosť úveru je zabezpečená podpísaním blankozmenky.
Čerpanie úveru sa začalo v júli 2014, do 31.12.2014 bolo čerpanie nasledovné:
Splátkový úver č. 1 Mestský úrad:
105 398,00 eur
Splátkový úver č. 2 Materská škola ul. Nábrežná:
271 000,00 eur
Splátkový úver č. 3 Neoprávnené výdavky:
88 699,22 eur
Spolu bolo vyčerpané:
465 097,22 eur
Úver nebol vyčerpaný v plnej výške úverového rámca.
Splátky úveru sa realizujú podľa splátkových kalendárov k jednotlivým splátkovým úverom. Úvery sa
splácajú štvrťročne inkasom z účtu k 25 v poslednom mesiaci štvrťroka s tým, že prvá splátka bola
už v septembri 2014, ešte počas realizácie akcie vo výške 55 000,02 eur.
Zostatok úveru k 31.12.2016
Splátky istiny za rok 2017
Zostatok istiny k 31.12.2017

190 097,12 eur
77 177,86 eur
112 919,26 eur
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9. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
Informačné centrum
Náklady

Názov
501
501
501
501
501
502
502
502
504
511
511
512
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
521
524
527
527
538
538
538
538
552
557
568
591

plán skutočnosť

Kancelársky materiál + papier
Toner do kopírky
Čistiace prostriedky - Ubytovacie zariadenie
Nákup zariadenia - IC
Nákup zariadenia - Ubytovacie zariadenie
Ubytovacie zariadenie - voda
Ubytovacie zariadenie - elektrika
Ubytovacie zariadenie - náklady na teplo
Tovar na predaj
Ubytovacie zariadenie - opravy a údržba
Opravy a údržba
Cestovné
Telefón a internet
Tlačiarenské služby
Ubytovacie zariadenie - pranie a čistenie
Informácie o meste /prevádzka domény/
Poisťovňa Union
Poskytnutý rabat
Aices - členské
Školenie
Stočné
Revízie
Mzdy
Odvody
Prídel do sociálneho fondu
Stravné
Daň za ubytovanie
Odvoz odpadu
Autorské poplatky LITA
Ubytovacie zariadenie - konces. poplatok
Tvorba zákonnej rezervy na dovolenky
Tvorba OP k pohľadávkam
Bankové poplatky
Zrážková daň z úroku
Spolu
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250
60
20
100
500
60
650
500
2 500
100
80
30
700

225
56
35
0
24
56
468
595
2 332
14
260
18
583

6 400
120
90
100
250
165
100
40
185
2 355
825
40
226
70
30
50
8
0
0
96
1
16 701

6492
109
56
54
86
165
143
55
71
2 363
721
15
98
48
29
28
199
299
23
108
0
15 828

Výnosy

Názov
602
602
602
602
602
602
602
602
604
644
648
653

plán skutočnosť

Kopírovanie
Služby
Faxovanie
Noviny
Reklama a inzercia
Ubytovanie
Internet
Poistenie Union
Tovar na predaj
Úroky
Ostatné výnosy z prev.činnosti
Výnosy z rozpustených rezerv na dov.
Spolu

Výsledok hospodárenia

700
1 900
69
4 000
3 721
2 400
50
150
3 500
1
200
10
16 701

0

807
2 847
6
3 566
2 643
2 555
44
63
3 359
0
100
82
16 072

+ 244

Náklady
V roku 2017 boli skutočné náklady vo výške 15 828 eur. Informačné centrum vykonáva
podnikateľskú činnosť v zmysle vydaných živnostenských oprávnení. Súčasťou tejto činnosti je
i poskytovanie ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení. Náklady sú nasledovné:
Na kancelársky materiál + kancelársky papier 225 eur, toner do kopírky vo výške 56 eur,
čistiace prostriedky boli zakúpené v sume 35 eur. Náklady boli nižšie oproti plánovaným.
Náklady za nákup zariadenia v IC nevznikli, v ubytovacom zariadení boli vo výške 24 eur za
nákup posteľných plachiet. Energie – v nákladoch je zahrnutá spotreba vody 56 eur a zálohy za
elektriku – zálohová platba 468 eur, teplo – zálohová platba 400 eur a nedoplatok za spotrebu v roku
2016 vo výške 196 eur. Uvedené náklady na energie boli spojené s prevádzkou ubytovacieho
zariadenia.
Tovar na predaj, súvisí s predajom a nákupom tovaru určeného na predaj, ako napríklad:
upomienkové predmety s motívom Slovenska, ale aj mesta napr. pohľadnice, perá, hrnčeky, obrazy,
keramika, samolepky, mapy, zakladacie obaly, publikácie Turistický sprievodca v SJ a AJ, Bedeker
a iné, náklady boli vynaložené vo výške 2 332 eur, čo je o málo nižšie ako sme predpokladali.
Náklady na Opravy a údržbu ubytovacieho zariadenia boli vo výške 14 eur za opravu WC.
Opravy a údržba informačného centra – 260 eur - uvedené náklady súvisia s opravou
kopírovacieho stroja a povinnou servisnou prehliadkou registračnej pokladne. Náklady sú vyššie ako
bolo plánované.
Cestovné -18 eur na školenie pre tvorcov obecných novín.
Za telefón spojený s poskytovaním faxovej služby, internet a poštovné predplatiteľom
Novobanských novín boli vynaložené náklady vo výške 583 eur, náklady boli nižšie ako bolo
plánované, za tlačiarenské služby, čo predstavuje náklady spojené s tlačou Novobanských novín
6 492 eur, tu sú náklady o málo vyššie ako bolo plánované z dôvodu vyššieho počtu kusov
decembrového čísla a kalendárov Nová Baňa 2018, za pranie a čistenie v ubytovacom zariadení
bolo uhradené 109 eur, s prevádzkou domény www.novabana.sk vznikli náklady vo výške 56 eur,
náklady spojené s poskytovaním komplexného cestovného poistenia klientom – Union boli uhradené
vo výške 54 eur, náklady spojené s poskytnutým rabatom predajcom Novobanských novín boli vo
výške 86 eur, čo je nižšie ako bolo pôvodne plánované. Vo výške 165 eur boli náklady na úhradu
členského poplatku do Asociácie informačných centier. Jedná sa o poplatok za celý kalendárny
rok. Na školenie boli vynaložené náklady vo výške 143 eur za školenie Ako sa robia obecné noviny.
Stočné – 55 eur – súvisí s ubytovacím zariadením. V prvom polroku bola vykonaná revízia poplašného
zariadenia v Informačnom centre v celkových nákladoch 71 eur.
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Náklady na mzdy a na Dohodu za opravu Novobanských novín boli vynaložené náklady vo výške
2 363 eur, na odvody 721 eur, prídel do sociálneho fondu 15 eur a na stravné 98 eur. Náklady
boli oprosti plánovaným nákladom nižšie. Zvyšných 9 mesiacov sa náklady prejavili vo
výdavkoch rozpočtu mesta - Propagácia.
Daň za ubytovanie bola 48 eur, na odvoz odpadu boli vynaložené náklady 29 eur, autorské
poplatky LITA - kopírovanie 28 eur, za koncesionársky poplatok v ubytovacom zariadení 199
eur, zákonná rezerva za nevyčerpané dovolenky 299 eur, náklady na odpis pohľadávky sú vo
výške 23 eur, náklady na bankové poplatky boli vo výške 108 eur .

Výnosy
Celkové finančné výnosy za rok 2017 predstavujú skutočnosť vo výške 16 072 eur.
Výnosy z kopírovania, služieb, faxovania, predaja novín, reklamy a inzercie, ubytovania,
internetu a poistenia Union boli dosiahnuté vo výške 807 eur – kopírovanie, čo predstavuje viac
ako bol ročný plán, služby - poskytovanie služieb ako sú - prepisovanie textov, tlač, skenovanie,
laminovanie, hrebeňová väzba a vyhlasovanie v mestskom rozhlase boli výnosy vo výške 2 847 eur,
z toho vyhlasovanie v mestskom rozhlase predstavuje 705 eur z uvedenej sumy, vyhlásených bolo
celkovo 1 439 vyhlásení, z toho 448 platených a 1 011 neplatených oznamov. Plán sa nám poradilo vo
veľkej miere prevýšiť. Služba faxovanie vo výške 6 eur je nižšia ako plánovaná ročná aj z dôvodu
klesajúceho záujmu o túto službu. Suma 3 566 eur bola dosiahnutá z predaja Novobanských novín
v predajných stánkoch, za noviny predané v informačnom centre a za noviny pre predplatiteľov. Vo
výške 2 643 eur boli dosiahnuté výnosy za reklamu a inzerciu, ktoré súvisia s poskytovaním služby
v Novobanských novinách. Výnosy sú oproti ročným plánovaným výnosom nižšie. Zvýšenie výnosov
nenastalo podľa očakávania ani v druhom polroku, kedy poskytujeme reklamu na kalendár a do NN,
ktoré sú v mesiaci december rozdávané do rodín zdarma.
Informačné centrum poskytuje ubytovacie služby vo vlastnom ubytovacom zariadení, výnosy boli
v počas roka vo výške 2 555 eur. Výnosy sú vyššie ako bolo plánované.
Za internet boli dosiahnuté výnosy vo výške 44 eur. O službu Poistenie Union, ktorá súvisí
s poskytovaním komplexného poistenia klientom bol v priebehu roka nižší záujem, čo predstavuje
skutočnosť vo výške 63 eur.
Za predaj tovaru boli dosiahnuté výnosy vo výške 3 359 eur. Uvedené výnosy súvisia s predajom
turistických máp, pohľadníc mesta, propagačných materiálov mesta, upomienkových a darčekových
predmetov s motívom Slovenska, Bedeker Novej Bane, publikácia Turistický sprievodca v slovenskom
a anglickom jazyku a iné.
Ostatné výnosy z podnikateľskej činnosti boli vo výške 100 eur. Tvorili ich predplatené
poštovné na rok 2017 za NN.
Výnosy z rozpustených rezerv na dovolenky boli 82 eur.
Celkový rozdiel medzi výnosmi a nákladmi predstavuje + 244 eur zisk.
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10.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA

Mesto Nová Baňa
2016
15 560 239

2017
14 987 312

PASÍVA

A.

Neobežný majetok

A.I.
2.

Dlhodobý nehmotný majetok
Softvér
oprávky
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
oprávky
Dlhodobý hmotný majetok spolu
v tom: pozemky
stavby
stroje a prístroje

35 436
12 054
-12 054
40 743
-5 307
13 820 393
6 127 171
13 629 491
214 711

32 890
12 054
-12 054
40 744
-7 854
13 250 012
6 117 432
13 521 505
217 562

dopravné prostriedky
investície
Oprávky k DHM
Dlhodobý finančný majetok
v tom: podiely v dcérskej ÚJ
cenné papiere

698 433
148 091
-6 997 504
1 704 410
247 594
1 456 816

698 433
126 730
-7 431 650
1 704 410
247 594
1 456 816

3 866 545

4 214 909

24 490
19 709
4 781
2 878 034
12 408
2 865 626
0
64 008
13 152
498
113 940
33 457
0
0
-97 039
900 013
3 247
0
896 766

29 571
24 617
4 954
2 834 018
8 007
2 826 011
0
85 998
12 665
651
98 142
36 819
39 138
1
-101 418
1 265 322
2 726
0
1 262 596

6 462

7 380

C.

Časové rozlíšenie

6 462
0

7 380
0

1.
2.

Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

19 433 246

19 209 601

5.
A.II.
1.
4.
5.
6.
11.
A.III.
1.
3.

B

Obežný majetok

B.I.
1.
5.
B.II.
1.
3.
B.III.
B.IV.
1.
4.
8.
9.
18.
21.

Zásoby
Materiál na sklade
Tovar na sklade
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Zúčtovanie odvodov príjmov RO
Zúčtovanie transferov obce
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Odberatelia
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Z nedaňových príjmov
Z daňových príjmov
Pohľadávky z nájmu
Iné pohľadávky
Opravná položka k pohľadávkam
Finančné účty
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

B.V.
1.
2.
3.

C

Časové rozlíšenie

1.
3.

Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

A+B+C SPOLU MAJETOK

A.

Vlastné imanie a záväzky

A.I.
A.I.1.
A.III.
1.
2.

Oceňovacie rozdiely súčet
Oceňovacie rozdiely z precen. majetku
Výsledok hospodárenia
Nevysporiadaný VH minulých rokov
VH za účtovné obdobie

v eur

2016
13 853 938

2017
13 993 082

0
0
13 853 938
13 616 614
237 324

0
0
13 993 082
13 853 938
139 144

2 040 176

1 839 646

215 215
204 000
11 215

214 372
204 000
10 372

60 198
60 198

5 266
5 266

1 503 131
1 500 163
2 968

1 434 334
1 432 620
1 714

B.

Záväzky

B.I.
2.
4.

Rezervy
Ostatné rezervy
Ostatné krátkodobé rezervy

B.II.
5.

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce

B.III.
1.
4.

Dlhodobé záväzky
Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu

B.IV.
1.
3.
5.
9.
12.
14.
15.
16.

Krátkodobé záväzky
Dodávatelia
Prijaté preddavky
Nevyfaktúrované dodávky
Iné záväzky
Zamestnanci
Zúčtovanie s orgánmi NP
Daň z príjmov
Ostatné priame dane

71 535
11 561
9 276
2 057
1 362
26 647
17 874
0
2 758

72 755
11 656
9 252
1 444
1 309
27 608
18 505
0
2 981

B.V.
1.
2.

Bankové úvery a výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bežné bankové úvery

190 097
190 097
0

112 919
112 919
0

3 539 132

3 376 873

25
3 539 107

37
3 376 836

19 433 246

19 209 601

A+B+C SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁV.

Technické služby mesta Nová Baňa
Ba
Správa o hospodárení
Technických služieb mesta Nová Baňa
Ba a za rok 201
2017
Plnenie rozpočtu
rozpo nákladov a výnosov
Informácie o rozpočte
Uznesením MsZ č. 111/2016 zo dňa 14.12.2016 bol schválený rozpočet
čet mesta Nová Baňa na
rok 2017 a ako jeho súčasť
časť rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia
Technických služieb (ďalej
ďalej „TS“) mesta Nová Baňa na rok 2017.
V rámci schváleného rozpočtu
čtu je bežný príspevok pre TS vo výške 607 507 €, v tom účelové
prostriedky vo výške 1 365 €.. Kapitálový príspevok bol schválený vo výške 59 400 €.
Zmeny rozpočtu TS za rok 2017
201
1. Zmena rozpočtu TS mesta Nová Baňa
Ba schválená rozpočtovým
tovým opatrením primátora mesta
zo dňa 5.5.2017
Rozpočtovým
tovým opatrením primátora mesta bol navýšený bežný príspevok
príspevok o 2 800 € - účelové
prostriedky na servis smetného vozidla ZC134BG, na ktorom bolo poškodené vysokotlakové
palivové čerpadlo a ventil na obmedzovanie tlaku. Bez opravy by bolo vozidlo nepojazdné.
Kapitálový príspevok sa navýšil o 1 100 € určených na zakúpenie štrkov potrebných pre
ukončenie prác na investičnej akcii z roku 2016 – Úprava spevnených plôch Pod Sekvojou.
V rámci 1. zmeny rozpočtu
čtu bol rozpočtovým
tovým opatrením primátora mesta schválený tiež
nasledovný rozpočtový
tový presun:
Na základe opatrenia MF SR zo dňa
d 7.12.2016 č. MF/019194/2016-421,
421, ktorým sa mení a
dopĺňa opatrenie MF SR z 8.12.2004 č. MF/010175/2004-42,
42, ktorým sa ustanovuje druhová
klasifikácia, organizačná
čná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
čtovej klasifikácie
klasifiká
v
znení neskorších predpisov bolo potrebné rozčleniť
roz
poštové a telekomunikačné
telekomunika
služby vo
výdavkoch rozpočtovej
tovej klasifikácie. Pôvodne sa poštové aj telekomunikačné
telekomunika
telekomunikač
služby účtovali
na jeden výdavkový rozpočtový
čtový účet
ú et 632003. Na základe tohto opatrenia sme rozpočtovým
presunom rozčlenili
lenili výdavky týkajúce sa telekomunikačných
telekomunika ných služieb na rozpočtový
rozpo
účet
635005. Presun sme urobili na nasledovných projektoch a podprogramoch: projekt 5.2.2.
Zimná údržba MK, projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu, podprogram 8.1.
8 Spoločná
správa TS, projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie a podprogram 8.9. Pohrebníctvo.
2. Zmena rozpočtu TS mesta Nová Baňa
Ba schválená rozpočtovým
tovým opatrením primátora mesta
zo dňa 15.6.2017
Rozpočtovým
tovým opatrením primátora mesta bol navýšený kapitálový príspevok pre TS celkom
o 10 888 €. Pritom o 4 888 € bol navýšený kapitálový príspevok na dofinancovanie vozidla
Fiat Ducato Maxi – trojstranný vyklápač
vyklápa a o 6 000 € príspevok na vybudovanie chodníkov
chod
k urnovým pomníkom.
3. Zmena rozpočtu
tu TS mesta Nová Baňa
Ba a schválená uznesením MsZ č.
č 52/2017 zo dňa
6.7.2017
V tretej zmene rozpočtu
čtu sme navýšili vlastné príjmy o 5 160 € a to na projekte 8.8.2. Správa
trhoviska na krytie navýšených miezd a podprograme 8.9. Pohrebníctvo na výdavky spojené
s kúpou kontajnerov na triedený odpad, informačnej
informa
vitríny a opravu chladiacej miestnosti.
miestnosti

Bežný príspevok sme navýšili o 15 989 € na mzdy a odvody a 191 900 € na nasledujúce
účelové prostriedky:
Projekt 5.2.1. Údržba MK:
- Asfaltovanie vjazdov dodávateľsky – 26 110 €,
- Asfaltovanie odstavných plôch dodávateľsky (parkovisko pri cintoríne, parkovisko
škôlka, ul. Nábrežná) – 29 700 €,
- Údržba MK súvislým asfaltovaním – 80 000 €,
- Vysprávky MK – oprava výtlkov – 30 000 €,
- Nákup a osadenie zrkadla na ul. A. Kmeťa – 1 300 €
Podprogram 8.1. Spoločná správa TS:
- Správa registratúry – služby archívnej spoločnosti 990 €,
- Revízie (kamerového systému, plynu, tlakových nádob, kotlov, komína, elektriny) –
4 900 €
- Výroba a montáž garážovej brány dodávateľsky – 900 €
Podprogram 8.9. Pohrebníctvo:
- Výmena dverí na Dome smútku – 13 000 €
Podprogram 9.4. Detské ihriská a športoviská:
- Oprava DI a športovísk – 5 000 €
Kapitálový príspevok sme v tretej zmene navýšili o 58 700 € na nasledujúce akcie:
Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu:
- Rozšírenie VISO – Tajch – 3 500 €
Projekt 5.2.1. Údržba MK:
- Vybudovanie odstavnej plochy na ul. Nábrežná – 13 400 €,
- Úprava spevnených plôch ul. Štúrova – 10 000 €
Podprogram 8.1. Spoločná správa TS:
- Rekonštrukcia dvora TS – 31 800 €.
4. Zmena rozpočtu TS mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 70/2017 zo dňa
20.9.2017
Vo štvrtej zmene rozpočtu sme navýšili bežné príjmy na projekte 5.2.1. Údržba MK a to na
opravu chodníka pred farou – výdavky vo výške 1 000 €. Okrem toho sme navýšili výdavky
o 2 635 € na odstupné a odvody z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca vzhľadom na jeho
zdravotný stav.
5. Zmena rozpočtu TS mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 108/2017 zo dňa
13.12.2017
V piatej zmene rozpočtu sme navýšili vlastné príjmy o 14 596 €. Bežný príspevok sme
nenavyšovali, avšak v bežných aj mzdových výdavkoch sme medzi jednotlivými projektmi
a podprogramami vykonali rozpočtový presun. Rozpočtové presuny v rámci miezd medzi
jednotlivými projektmi a podprogramami je nutné vykonať z dôvodu, že pri tvorbe rozpočtu
sa mzdy tvoria podľa toho, na aké strediská sú zamestnanci zaradení. V priebehu roka však
zamestnanci okrem prác, na ktoré sú zaradení, vykonávajú aj práce v rámci iných stredísk.
Aby sme vedeli preukázať skutočné náklady vynaložené na jednotlivých projektoch
a podprogramoch vrátane miezd, mzdové náklady sa pracovníkom tvoria podľa prác na
strediskách, ktoré v priebehu roka vykonávajú, nie podľa toho, kde sú zaradení. Medzi
strediskami tak vznikajú nerovnosti v čerpaní mzdových prostriedkov, ktoré je potrebné
rozpočtovým presunom pokryť.
Rozpočtový presun sme vykonali aj medzi kapitálovými výdavkami – z akcie „Úprava
spevnených plôch ul. Štúrova“ sme presunuli 4 000 € na dofinancovanie akcie „Vybudovanie
odstavnej plochy ul. Nábrežná“ a 65 € na dofinancovanie akcie „Asfaltovanie dvora TS“.
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Príspevok Technických služieb, vlastné príjmy a bežné výdavky
Číslo
programu

2.3.
2.
5.2.1.
5.2.1.
5.2.1.
5.2.1.
5.2.1.
5.2.1.
5.2.1.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.2.
5.2.3.
5.
6.1.1.
6.1.1.
6.1.1.
6.1.1.
6.3.2.
6.
8.1.
8.1.
8.1.
8.1.
8.1.
8.5.
8.5.
8.5.
8.7.
8.7.
8.8.1.
8.8.2.
8.8.

Funkčná
klasifikácia

08.3.0.
08.3.0.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
05.1.0.
05.1.0.
05.1.0.
05.1.0.
05.1.0.
05.1.0.
04.1.1.
04.1.1.
04.1.1.
04.1.1.
04.1.1.
06.2.0.
06.2.0.
06.2.0.
06.4.0.
06.4.0.
06.6.0.
06.6.0.
06.6.0.

Názov

Mestský rozhlas
SPOLU
Doprava - údržba MK
Asfaltovanie vjazdov dodávateľsky
Asfaltovanie odstavných plôch
Údržba MK súvislým asfaltovaním
Oprava výtlkov - vysprávky MK
Osadenie zrkadla na ul. A.Kmeťa
Oprava chodníka pred farou
SPOLU
Zimná údržba MK
SPOLU
Doprava - vozidlá TS
SPOLU
Nakladanie s odpadmi
Servis smetného vozidla
Odstupné
SPOLU
Čistiaca technika
SPOLU
Spoločná správa
Správa registratúry
Revízie
Výroba a montáž brány
Spoločná správa
Verejná zeleň
Nákup kosačiek
SPOLU
Verejné osvetlenie
SPOLU
Verejné WC
Trhovisko
SPOLU

Plán
vlastných
príjmov

Vlastné
príjmy

0

0
0

0

0

0
279
279
4052
0

0
278,76
278,76
4180,08
0

4052
4052
1314

4180,08
69,44
4249,52
1384,96

1314
200

1384,96
250

200
2480
2480
3000
2150
5150

250
2478,85
2478,85
2208,01
2136
4344,01

Plán
príspevku

Skutočne
poskytnutý
príspevok

1200
1200
63067
26110
29700
80000
30000
1300
1000
231177
66861
66861
49524
347562
118212
2800
2635
123647
9702
133349
140419
990
4900
900
147209,00
48912
1365
50277
61469
61469
20718
0
20718

1200
1200
63067
26106,48
29664,48
79728,77
29998,85
883
999,6
230448,18
66861
66861
49524
346833,18
118212
2771,38
2253,43
123236,81
9702
132938,81
140419
990
2582,37
819
144810,37
48912
1078
49990
61469
61469
20718
0
20718
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Z toho:
Čerpanie
spolu

591,97
591,97
60103,25
21755,4
24720,4
79728,77
29998,85
883
833
218022,67
66200,72
66200,72
42949,19
327172,58
121081,78
2771,38
2253,43
126106,59
9078
135184,59
139777,54
990
2582,37
819
144168,91
45256,96
1078
46334,96
59155,05
59155,05
21650,81
1438,44
23089,25

Z príspevku

591,97
591,97
60103,25
21755,40
24720,40
79728,77
29998,85
883,00
833,00
218022,67
66200,72
66200,72
42670,43
326893,82
116901,70
2771,38
2253,43
121926,51
9008,56
130935,07
138392,58
990,00
2582,37
819,00
142783,95
45006,96
1078,00
46084,96
56676,20
56676,20
18745,24
0,00
18745,24

Prečerpanie
príspevku

0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0

Z vlastných
príjmov

0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
278,76
278,76
4180,08
0,00
0,00
4180,08
69,44
4249,52
1384,96
0,00
0,00
0,00
1384,96
250,00
0,00
250
2478,85
2478,85
2905,57
1438,44
4344,01

Nedočerpanie /
prečerpanie
príspevku

608,03
608,03
2963,75
4351,08
4944,08
0,00
0,00
0,00
166,60
12425,51
660,28
660,28
6853,57
19939,36
1310,30
0,00
0,00
1310,3
693,44
2003,74
2026,42
0,00
0,00
0,00
2026,42
3905,04
0,00
3905,04
4792,80
4792,8
1972,76
0,00
1972,76

8.9.
08.4.0.
8.9.
08.4.0.
8.9.
08.4.0.
8.10.
08.1.0.
8.
9.3.2.
08.1.0.
9.4.
08.1.0.
9.4.
08.1.0.
9.
08.1.0.
10.5.
08.2.0.
účelové prostriedky
bežné výdavky
SPOLU

Pohrebníctvo
Výmena dverí na Dome smútku
SPOLU
Tajch - rekreačná oblasť
SPOLU
Správa štadióna
Ihriská a športoviská
Ihriská a športoviská - účelová
SPOLU
JARMOK

20530

21615,8

20530
592
30266
679

21615,8
1155,61
31229,23
679,66

679
0
0,00
35276,00
35276,00

679,66
0
0,00
36437,17
36437,17

11069
13000
24069
7273
311015
20229
900
5000
26129
2576
199700,00
622131,00
821831,00

11069
12716,93
23785,93
7273
308046,3
20229
900
1122,2
22251,2
2576
191714,49
622131,00
813845,49

31410,57
10597,44
42008,01
7306,21
322062,39
20749,84
648,76
1122,2
22520,8
2573,73
180133,24
629972,82
810106,06

9794,77
10597,44
20392,21
6150,60
290833,16
20070,18
648,76
1122,20
21841,14
2573,73
180133,24
593535,65
773668,89

0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00

21615,80
0,00
21615,8
1155,61
31229,23
679,66
0,00
0,00
679,66
0
0,00
36437,17
36437,17

1274,23
2119,49
3393,72
1122,40
17213,14
158,82
251,24
0,00
410,06
2,27
11581,25
28595,35
40176,60

Čerpanie kapitálového príspevku a príspevok pre Technické služby na kapitálové príjmy a výdavky
Číslo
programu

Funkčná
klasifikácia

Názov

2.3.
08.3.0.
Rozšírenie VISO - Tajch
2.3.
08.3.0.
SPOLU
5.2.1.
04.5.1.
Spevnené plochy Štúrova
5.2.1.
04.5.1.
Spevnené plochy Pod Sekvojou
5.2.1.
04.5.1.
Odstavná plocha Nábrežná
5.2.1.
04.5.1.
SPOLU
6.1.1.
05.1.0.
Dodávka 3-stranný vyklápač
6.1.1.
05.1.0.
Dodávka 3-stranný vyklápač
6.1.1.
05.1.0.
Kukavoz
6.1.1.
05.1.0.
SPOLU
8.1.
04.1.1.
Rekonštrukcia dvora TS
8.1.
04.1.1.
SPOLU
8.9.
08.4.0.
Chodníky k Urnovým pomníkom
8.9.
08.4.0.
SPOLU
kapitálové prostriedky

Kód zdroja

Vlastné
príjmy

46
0
46
41
46
0
46
41
46
0
46
0
41
0
0,00

Plán
príspevku

Skutočne
poskytnutý
príspevok

3500
3500
20000
1100
9335
30435
15000
4888
38400
58288
31865
31865
6000
6000
130088,00

1519
1519
18394,85
1062,04
0
19456,89
15000
4888
38400
58288
31864,07
31864,07
6000
6000
117127,96

4

Z toho:
Čerpanie spolu

1519
1519
17836,85
1062,04
0
18898,89
15000
4888
38400
58288
26667,78
26667,78
6000
6000
111373,67

Z príspevku

1519
1519
17836,85
1062,04
0
18898,89
15000
4888
38400
58288
26667,78
26667,78
6000
6000
111373,67

Prečerpanie
príspevku

Z vlastných
príjmov

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00

0

0

0
0
0
0
0
0,00

Nedočerpanie /
prečerpanie
príspevku

0,00
0
558,00
0,00
0,00
558
0,00
0,00
0,00
0
5196,29
5196,29
0,00
0
5754,29

Kapitálové akcie za rok 2017
Podprogram 2.3. Mestský rozhlas
Rozšírenie VISO – Tajch – bolo zakúpené zariadenie VISO v hodnote 1 519 €. Vzhľadom
k tomu, že uvedené zariadenie bolo modernizované a dodávka meškala, namontované bude
až v roku 2018. Prostriedky za montáž nebudeme požadovať.
Projekt 5.2.1. Údržba MK
Spevnené plochy Pod Sekvojou – jedná sa o akciu z roku 2016. Práce sme ukončili
zakúpením a aplikáciou štrkov pod zatrávňovacie panely. Vyčerpaním tejto položky bola
akcia ukončená. Akcia bola vykonaná dodávateľsky.
Spevnené plochy ul. Štúrova – akcia bola ukončená v termíne. Práce na predmetnej
spevnenej ploche pozostávali zo zamerania sietí – voda, plyn, elektrická energia,
telekomunikácie, vypílením dvoch stromov a kríkov, osadením obrubníkov, zhotovením
nájazdových plôch na predmetné územie a položením zatrávňovacej dlažby.
Odstavná plocha Nábrežná – akciu sme v roku 2017 z časových dôvodov a vplyvom
nepriaznivého počasia nezrealizovali.
Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO
Dodávka – trojstranný vyklápač – v mesiaci máj sme zakúpili motorové vozidlo značky Fiat
Ducato Maxi 2,3 MTJ EURO 6 I30k 35 L2 + Kabina je v celkovej hodnote 24 888 €. Na
vozidlo nám bola po dohode ponúknutá zľava vo výške 6 550 €. V pôvodnom rozpočte sme
mali schválený príspevok na kúpu vozidla vo výške 15 000 €. V 2.zmene rozpočtu TS nám
bol rozpočtovým opatrením primátora mesta navýšený príspevok na kúpu vozidla vo výške
4 888 €. Pritom 5 000 € na jeho zakúpenie sme použili z podnikateľskej činnosti. Jedná sa
o nové vozidlo, rok výroby 2017 so záručnou dobou na mechanické časti 24 mesiacov, na
lak 36 mesiacov a na prehrdzavenie karosérie 96 mesiacov. Vozidlo používame na hlavnú aj
podnikateľskú činnosť pri zbere a zvoze odpadov.
Pôvodne sme plánovali zakúpiť staršie ojazdené vozidlo v autobazáre. Toto však bolo
predané. Na základe prieskumu trhu a vzhľadom na poskytnutú zľavu na kúpu nového
vozidla, záručnú dobu a frekvenciu používania sme nákup ojazdeného vozidla prehodnotili.
Nákup smetného vozidla – v júni 2016 sme zakúpili od spoločnosti REDOX, s.r.o. jazdené
komunálne vozidlo značky MAN. Faktúra od dodávateľa bola vystavená na dve splátky,
pričom prvú splátku sme uhradili minulý rok vo výške 38 400 €. Druhú splátku v rovnakej
výške sme uhradili v januári 2017.
Podprogram 8.1. Spoločná správa TS
Rekonštrukcia dvora TS – rekonštrukcia dvora TS bola vykonaná v plánovanom rozsahu,
asfalt bol vyspádovaný do zbernej mreže pred garážami. Súčasťou bolo zriadenie odstavnej
plochy pred vonkajšími garážami s napojením na štátnu MK. Plocha je označená ako
parkovisko pre návštevy.
Podprogram 8.9. Pohrebníctvo
Vybudovanie chodníkov k urnovým pomníkom – cieľom kapitálovej akcie bolo rozšíriť
Urnový háj o 76 nových hrobových miest. V júni sme na práce objednali externého
dodávateľa, ktorý vybudoval chodník v celkovej dĺžke 80 m a šírke 1 m. Samotné práce na
realizácii chodníkov v areáli cintorína boli vrátane DPH vo výške 6 000 €. Práce boli
ukončené v prvej polovici roka.
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Rozpočtové hospodárenie TS za rok 2017
Sumarizácia rozpočtového hospodárenia TS za 1. polrok 2017 – skutočnosť v €
Poznámka
Príjmy
Výdavky
Vlastné príjmy
36 437,17
36 437,17 Vlastné príjmy
Zostatok prostriedkov
0,00
0,00 Zostatok prostriedkov minulých rokov
Transfer bežný
813 845,49
773 668,89 Výdavky celkom bez výdavkov z vl. príjmov
Bežné spolu
850 282,66
810 106,06
Kapitálový transfer
117 127,96
111 373,67 Kapitálový transfer
Kapitálové spolu
117 127,96
111 373,67
Celkom
Vrátený transfer

967 410,62

921 479,73
45 930,89

Technické služby vrátili mestu Nová Baňa začiatkom roka 2017 sumu vo výške 27 787,16 € ako
zostatok bežného transferu z roku 2016. Nevyčerpaný transfer za rok 2017 bol vo výške 45 930,89
€ a mestu bude vrátený začiatkom roka 2018.
Vlastné príjmy TS za rok 2017 boli vo výške 36 437,17 €. Boli tvorené predovšetkým z predaja
služieb, ktoré sme počas tohto obdobia vykonávali v rámci našej hlavnej činnosti. Ide o nasledovné
služby:
- Príjem za používanie naftovej nádrže Bencalor od Mestských lesov a Banskobystrickej
regionálnej správy ciest = 278,76 €,
- Príjem za dodanie elektroodpadu a kovového odpadu = 1 570,86 €,
- Ostatné príjmy za čiastkovú úhradu faktúry = 200 €,
- Príjmy z používania mestského WC a WC ul. Cintorínska, vrátane príjmu od spoločnosti
ROYAL PRESS za používanie WC v meste = 2 038,87 €,
- Príjmy z poplatkov za nájom stola na tržnici a za predané bloky na tržnici = 2 136 €,
- Príjmy z tržieb z cintorína, z toho:
o Z nájmu za hrobové miesto na 10 a 20 rokov = 15 977,80 €,
o Za poskytnuté služby = 5 638 €, konkrétne ide o tieto služby: poplatok za vstup do
cintorína, za nájom siene pri smútočnom obrade, za spotrebu vody a elektrickej
energie, za výzdobu obradnej siene a za chladiaci box,
- Príjem za používanie WC a spŕch v rekreačnej oblasti Tajch = 254,58 €,
- Príjmy z dobropisov za vyúčtovanie plynu za rok 2016 na Spoločnej správe TS = 734,61 €,
- Príjmy z dobropisov za nespotrebovanú elektrickú energiu za rok 2016 = 3 472,44 €,
- Príjmy z vratiek, ako vratka za nespotrebované mýto a palubnú jednotku = 119,44 €,
- Príjem za preplatenie škodovej udalosti v sociálnom zariadení Tajch = 531,54 €,
- Celkové príjmy z ročného zúčtovania poistného za zamestnávateľa = 3 484,27 €.
Vo výdavkoch sme použili prostriedky vo výške 36 437,17 € z vlastných príjmov.
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Plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za rok 2017
Plán
príspevku
MsÚ
schválený

Plán
príspevku
MsÚ po
úpravách

Plnenie
výnosov z
príspevku MsÚ

Prečerpaný
/
nedočerpaný
príspevok

1 200

1 200

1 200

591,97

608,03

1 392

2 330

2 592

2 592

2 852,56

2 921,97

69,41

0

75 583

231 177

230 448

218 022,67

12 425,51

5 535

5 721

81 118

236 712

232 759,30

223 557,72

-9 201,58

0

40 990

66 861

66 861

66 200,72

660,28

1 908

1 908

42 898

68 769

78 063,51

68 108,72

-9 954,79

278,76

61 827

49 524

49 524

42 670,43

6 853,57

1 122

1 122

62 949

50 925

43 246,90

44 147,01

900,11

278,76

178400

347562

346 833

326 893,82

19939,36

8 565

8 751

186 965

356 406

354 069,71

335 813,45 -18 256,26

4 180,08 115 135

123 647

123 237

121 926,51

1 310,30

17 372

21 369

132 507

145 071

150 930,79

147 475,79

-3 455,00

10 226

9 702

9 702

9 008,56

693,44

0

0

10 226

9 702

8 531,33

9 008,56

477,23

4 052

4 249,52 125 361

133 349

132 939

130 935,07

2 003,74

17 372

21 369

142 733

154 773

159 462,12

156 484,35

-2 977,77

1314

1 384,96 132 707

147 209

144 810

142 783,95

2 026,42

2 498

5 177

135 205

151 021

150 656,09

148 719,87

-1 936,22
1 353,69

Plán
vlastných
zdrojov

Číslo
programu

Klasifikácia
funkčná

2.3.

08.3.0.

Mestský rozhlas

0

5.2.1.

04.5.1.

Doprava - údržba MK-BN

5.2.2.

04.5.1.

Zimná údržba MK

5.2.3.

04.5.1.

Doprava - vozidlá TS

5.2.

04.5.1.

Spolu: Doprava

6.1.1.

05.1.0.

Nakladanie s odpadmi

6.3.2.

05.1.0.

Čistiaca technika

6.

05.1.0.

Spolu: Nakladanie s
odpadmi

8.1.

04.1.1.

Spoločná správa

8.5.

06.2.0.

Verejná zeleň

Názov činnosti

279
279
4052
0

Plnenie
výnosov z
vlastných
zdrojov

0,00

69,44

Skutočne
poskytnutý
príspevok

Plán
odpisov

Plnenie
odpisov

Plán
nákladov a
výnosov
schválený

Plán
nákladov a
výnosov
upravený

Plnenie
nákladov
celkom

Plnenie
výnosov
celkom

200

250,00

56 628

50 277

49 990

46 084,96

3 905,04

1 528

1 527

58 156

52 005

46 258,67

47 612,36

Hospodársky
výsledok

8.7.

06.4.0.

Verejné osvetlenie

2480

2 478,85

50 510

61 469

61 469

56 676,20

4 792,80

130

149

50 640

64 079

56 522,60

56 823,69

301,09

8.8.1.

06.6.0.

Verejné WC

3000

2 208,01

23 704

20 718

20 718

18 745,24

1 972,76

0

0

26 704

23 718

22 320,61

21 437,59

-883,02

8.8.2.

06.6.0.

Trhovisko

2 150

2 136,00

0

0

0

0,00

0,00

0

0

2 000

2 150

1 390,87

2 136,00

745,13

8.8.

06.6.0.

Spolu: Bývanie a
občianska vybavenosť

5 150

4 344,01

23 704

20 718

20 718

18 745,24

1 972,76

0

0

28 704

25 868

23 711,48

23 573,59

-137,89

8.9.

08.4.0.

Pohrebníctvo

20 530

21615,8

8 320

24 069

23 786

20 392,21

3 393,72

1 495

1 495

20 335

46 094

45 098,50

36 317,33

-8 781,17

8.10.

08.1.0.

Tajch - rekreačná oblasť

592

1 155,61

7 524

7 273

7 273

6 150,60

1 122,40

6 212

8 303

13 736

14 077

15 301,54

15 582,33

280,79

9.3.2.

08.1.0.

Správa štadióna

679

679,66

22 253

20 229

20 229

20 070,18

158,82

7 308

7 308

29 561

28 216

28 080,60

27 378,18

-702,42

08.1.0.

Kúpalisko

0

0

0

0

0,00

0,00

978

978

978

978

978,00

978,00

0,00

9.4.

08.1.0.

Detské ihriská a
športoviská

0

900

5 900

2 022

1 770,96

251,24

6 532

4 663

7 432

12 432

6 441,20

6 434,06

-7,14

10.5.

08.2.0.

Novobanský jarmok

0

0

2 576

2 576

2 573,73

2,27

0

0

0

2 576

2 762,32

2 573,73

-188,59

36 437,17 607 507

821 831

813 845,49

773 668,89

40 176,60

54 010

62 050

677 037

911 117

892 195,39

Spolu

35 276

0,00

7

861 212,91 -30 982,48

Plnenie plánu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za rok 2017

Náklady spolu
Výnosy spolu
Hospodársky výsledok

Schválený
677 037,00
677 037,00
0,00

Upravený
911 117,00
911 117,00
0,00

% plnenia
97,92
94,52
0,00

Plnenie
892 195,39
861 212,91
-30 982,48

Na rok 2017 bol pre TS mesta Nová Baňa schválený rozpočet nákladov a výnosov vo výške 677
037 €. V priebehu roka bol na základe zmien rozpočtu TS mesta Nová Baňa upravený na 911 117 €.
Náklady za rok 2017 boli vo výške 892 195,39 € a výnosy 861 212,91 €. Hospodársky výsledok na
hlavnej činnosti bol -30 982,48 €.
Náklady na jednotlivých projektoch a podprogramoch tvorili prevažne spotreba PHM, nákup
náhradných dielov a autosúčiastok na vozidlá TS, spotreba materiálu, nákup pneumatík, olejov,
bežné drobné opravy, služby, školenia vodičov, mzdy, poistenia a odvody, stravovanie, SF,
ochranné pracovné prostriedky, povinné zmluvné poistenie vozidiel, poistenie majetku, odpisy.1
Výnosy boli najviac tvorené z príspevku mesta a z vlastných zdrojov TS.
Projekt 2.3.1. Údržba mestského rozhlasu TS
TS zabezpečujú bežnú údržbu mestského rozhlasu. Za rok 2017 tvorili náklady a výnosy na tomto
stredisku odpisy vo výške 2 330 €. Celkové náklady vrátane odpisov boli vo výške 2 852,56 €.
Plnenie výnosov z príspevku mesta bolo vo výške 591,97 €.
Projekt 5.2.1. Údržba MK
Celkové náklady za rok 2017 boli vo výške 232 759,30 €. Z toho náklady na asfaltovanie MK boli
vo výške 176 716,18 €. Z bežných účelových prostriedkov sme mali vyčlenené financie na
asfaltovanie vjazdov pri bytových domoch č. 12, 16, 32, 34, 36, 38 (vstupy č. 1-5) na ul.
Cintorínska. Náklady boli vo výške 26 106,48 €. Pred farou v Novej Bani sme opravovali chodník,
pričom náklady na jeho opravu boli vo výške 999,60 €. Tiež sme asfaltovali odstavné plochy,
konkrétne sa jednalo o vyasfaltovanie existujúcich parkovísk na cintoríne, parkovisko škôlka na ul.
Nábrežná a parkovisko na ul. Nábrežná pri bloku B. Náklady boli vo výške 29 664,48 €. Na súvislé
asfaltovanie MK sme mali vyčlenených 80 000 €. Asfaltovali sa pritom ul. Nad hrádzou a ul.
Kamenárska. Na ul. Nad hrádzou bol opravený úsek od Sekvoji až po križovatku Nad hrádzou
a Viničná v dĺžke 204 m, v šírke 5 m, v celkovej výmere 1020 m2. Na ul. Kamenárska bol opravený
úsek v dĺžke 212 m a šírke 5 m, v celkovej výmere 1060m2. Jedná sa o úsek od križovatky Čierny
lúh po rodinný dom č. 46. Opravy boli vykonávané finišérom. Náklady na realizáciu boli vo výške
79 728,77 €. Opravovali sme tiež výtlky na najviac poškodených úsekoch MK, konkrétne na
uliciach: Matiašova, Podhorská, Slnečná, Hornozemská, Štefankova, Legionárska, Robotnícka,
Brezová, Pod Zvoničkou, Laznícka, Prírodná, Slameníkova, Nemocničná, Banícka, Šibeničný vrch,
Bôrina, Sedlová, Chotár, ul. Dodekova, Záhrbská a Švantnerova, Poliačikova cesta, Kútovská,
Hrabcova, Kalvárska, Tajch. Na vymenovaných uliciach boli opravované najväčšie výtlky. Celkové
náklady na opravy boli vo výške 40 216,85 €. Všetky opravy MK a asfaltovanie MK boli vykonané
prevažne cez externého dodávateľa, ale tiež vo vlastnej réžii. Výtlky sme opravili vo výmere 1 436
m2 v priemernej hrúbke 9 cm. Na opravy MK vo vlastnej réžii sme zakúpili asfaltovú zmes v
celkovej výške 3 400,08 €. V septembri sme zakúpili dopravné zrkadlo proti námraze a oroseniu,
ktoré sme osadili na ul. A. Kmeťa. Osadením zrkadla tak došlo k zlepšeniu prehľadnosti pri výjazde
vozidiel od Farského kostola. Náklady na jeho kúpu boli vo výške 883 €.
Keďže v máji sa konali oslavy banských miest, Technické služby boli nápomocné pri prácach
spojených s oslavami. Zabezpečili sme lavice a stoly, udržiavali poriadok v meste, vyčistili sme
1

Pri jednotlivých podprogramoch a projektoch budú popísané len nákladové položky s najvyššími hodnotami.

okolie baníckej kaplnky a pod. Z dôvodu uzatvorenia mesta pre oslavy bolo potrebné vyznačiť
dopravnými značkami obchádzky pre potreby plynulosti dopravy. Na tento účel sme zakúpili
chýbajúce značky v celkovej hodnote 513,22 €.
Každoročne vykonávame v prvej polovici roka aj čistenie rigolov podľa potreby okolo MK
a úpravy komunikácií po zimnej údržbe. Čistenie a úpravy MK boli vykonané v celkovej dĺžke 70,8
km. Náklady a výnosy z odpisov boli vo výške 5 721 €, z toho z vlastných zdrojov 185,95 €. Okrem
odpisov tvoril výnosy príspevok mesta vo výške 218 022,67 €. Hospodársky výsledok na tomto
projekte bol – 9201,58 €. Vzhľadom k tomu, že asfaltovanie a opravy MK sú stavebné práce, podľa
§ 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov na nás spadá povinnosť uhradiť DPH. Preto transfer mesta na opravy a asfaltovanie MK
vykonané v poslednom štvrťroku 2017 pokryli len sumy faktúr bez DPH. Náklady na DPH boli síce
vyčíslené v roku 2017, avšak my ako štvrťroční platcovia DPH odvedieme daň za posledný štvrťrok
v januári 2018. Tu vznikol rozdiel medzi nákladmi a výnosmi až do výšky 9 461,76 €, čo sa rovná
DPH za asfaltovanie a opravy MK.
Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK
Za najvyššie náklady na zimnej údržbe MK možno považovať predovšetkým náklady za odhŕňanie
snehu a s tým spojenú pohotovosť vodičov, spotrebu PHM a olejov, mzdové prostriedky, odvody
a posypový materiál. Vzhľadom na dlhotrvajúcu a silnú zimu boli celkové náklady vo výške
78 063,51 €, z čoho mzdy a odvody tvorili sumu 30 218,72 €. Náklady na odhŕňanie snehu
dodávateľsky boli vo výške 20 065,90 €. Náklady na spotrebovaný posypový materiál boli vo výške
7 796,15 €, na prepravu posypového materiálu 3 045,06 €. Spotreba PHM počas zimného obdobia
bola vo výške 7 698,83 €. Počas tohtoročného zimného obdobia sa po prvý krát používalo na
údržbu MK vozidlo značky New Holland. Na vozidlo bolo potrebné zaobstarať závažie na radlicu
aby bezpečne a bezproblémovo vyšlo aj do okrajovejších častí Novej Bane a okolia. Závažie sme
zakúpili v hodnote 991,20 €. Rovnako potrebné bolo zakúpiť na vozidlá reťaze, ktoré sme zakúpili
v cene 1 379,60 € za 4 ks. Dve sme pritom založili na nové smetné vozidlo a dve na vozidlo New
Holland. Počas prácach pri zimnej údržbe MK sa pokazilo servoriadenie na vozidle značky Tatra.
Nové servoriadenie sme zakúpili v hodnote 1 501,20 €. Náklady tvorili tiež odpisy vo výške 1 908
€. Výnosy okrem odpisov vo výške 1 908 € tvoril príspevok mesta vo výške 66 200,72 €.
Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu
Na uvedenej činnosti evidujeme vykonávanie opráv všetkých vozidiel a majetku TS vlastnými
zamestnancami. Celkové náklady boli vo výške 43 246,90 €. Najvyššie boli pritom náklady za
spotrebu náhradných dielov a autosúčiastok vo výške 3 599,77 €, všeobecný materiál 2 693,17 €,
spotreba PHM a olejov 2 036,84 € a poistné za motorové vozidlá 1 393,23 €. Mzdové náklady spolu
s odvodmi boli vo výške 24 648,38 €. Náklady a výnosy z odpisov boli vo výške 1 121,60 €. Vo
výške 42 670,43 € boli výnosy z príspevku mesta a 354,98 € boli výnosy z prevádzky a obsluhy
naftovej nádrže Bencalor za rok 2017, ktoré sme fakturovali Mestským lesom a Banskobystrickej
regionálnej správe ciest.
Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnym odpadom
Na tomto projekte sledujeme odvoz odpadu kukavozmi, zber nelegálne uloženého odpadu, zber
a triedenie vrecového odpadu a odpadu z verejnej zelene a cintorína, odpadu vo veľkoobjemových
kontajneroch a čistenie priestorov okolo kontajnerov na sídliskách a zberných miest vrecovaného
odpadu.
Celkové náklady za odvoz odpadu kukavozmi boli vo výške 133 414,41 €, pričom najvyššie boli
tvorené na mzdách a odvodoch vo výške 66 376,25 €, z toho sme vyplácali odstupné vo výške
2 253,43 € spolu s odvodmi. Ďalej sme tvorili náklady na spotrebe PHM vo výške 18 494,90 €, na
opravy vozidiel dodávateľsky 7 834,15 €, na náhradných dieloch vo výške 3 008,75 € a na poistení
9

vozidiel 2 820,35 €. Opravy vozidiel dodávateľsky sa týkali väčších opráv, ktoré bolo potrebné
vykonať autorizovaným servisom. Išlo o nasledovné opravy – výmena vysokotlakového čerpadla
a zadného ľavého blatníka, výmena brzdového valca, diagnostika, programovanie jazyka,
odstránenie závady úniku vzduchu na novom smetnom vozidle, oprava hlavy valca a vstrekovacie
čerpadlo na multikáre, servisné práce na nadstavbe hydraulická ruka na vozidle MAN, výmena
tlačných káblov na nadstavbe vozidla MAN, výmena čidla chladiacej kvapaliny, snímača teploty
výfukových plynov, diagnostika a oprava nadstavby smetného vozu MAN. Povinné ročné servisné
prehliadky na vozidlách boli vo výške 2 642,39 €. Náklady na odpisy zo strojov, zariadení,
dopravných prostriedkov a drobného majetku boli v celkovej výške 21 369,20 €.
Častým problémom je tvorba nelegálne uloženého odpadu v rôznych častiach mesta a v okolí. Ako
zberná spoločnosť sme povinní nelegálny odpad z týchto oblastí zlikvidovať. Preto sme náklady na
jeho zber samostatne sledovali, pričom sme ich kryli výnosmi z projektu 6.1.1. Celkové náklady na
zber NUO boli vo výške 1 719,02 €. Tieto náklady tvorila spotreba PHM, mzdy, odvody a SF.
Samostatne sledujeme aj náklady na zber odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch, ktoré boli vo
výške 6 133,07 €. Tvorili ich spotreba PHM, náhradné diely, materiál, oleje, mzdy a odvody.
Podľa potreby sú pracovníčkou TS čistené priestory mesta, okolo kontajnerov na sídliskách a okolo
zberných miest. Náklady na túto činnosť predstavovali sumu 9 664,29 € a zahŕňajú spotrebu PHM,
mzdy a odvody, stravovanie, SF a ochranné prostriedky.
Výnosy boli v celkovej výške 147 475,79 € a boli tvorené príspevkom mesta vo výške 121 926,51
€, vlastnými výnosmi vo výške 1 570,86 € - ako výnosy za zber a dodanie kovového odpadu
a elektroodpadu a výnosmi z odpisov vo výške 21 369,20 €. Ďalším výnosom vo výške 2 609,22 €
boli výnosy z ročného zúčtovania poistného za zamestnávateľa.
Podľa VZN mesta o odpadoch TS prevádzkujú na území mesta dva zberné dvory – zberný dvor
vytriedených zložiek komunálnych odpadov s obsahom škodlivín a zberný dvor z ostatných
odpadov, a to: papiera, skla, plastov, kovov, kompozitných obalov a BIO odpadov zo záhrad
a verejnej zelene. Od 1. júla 2016 podľa zákona č. 79/2015 nezberáme viac opotrebované
pneumatiky, nakoľko sú vyradené z KO a patria do skupiny technologického odpadu. Opotrebované
pneumatiky v zmysle zákona č. 79/2015 je možné odovzdávať do siete distribútorov pneumatík.
V roku 2017 zozbierali TS v meste Nová Baňa nasledovné množstvo odpadov:
P.č :
Kat.č.odp:
Rok 2017
t
200101
Papier a lepenka
31,92
1
200102
Sklo
43,91
2
200103
VKM
0,45
3
200121
Žiarivky
0,21
4
200123
Chlór, fluór
6,06
5
200126
Olej, tuky
0,63
6
200127
Farby, lepidlá
1,86
7
200133
Akumulátory
0,00
9
200135
Elektro
7,91
10
200136
Lektr.a el.zariadenia
7,63
11
200139
Plasty PET
29,88
12
200140
Kovy
0,11
13
200201
BRO
491,30
14
200301
Zmesový komunálny odpad
1 972,46
15
200304
Kal zo septikov
706,00
16
200307
Objemný odpad
118,27
17
200308
DSO
32,92
18
Celkom:
3 451,51
10

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika
V prvej polovici roka 2017 boli strojmi vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a
ostatné verejné priestranstvá od posypového materiálu. Taktiež bolo vykonané čistenie MK a
vypilovanie krovín a kosenie porastov traktorom na uliciach Prírodná, Kolibská, Poliačikova,
Záhrb, Kútovská cesta, Čierny lúh, Bačova cesta, Laznícka cesta, Májová, Kamenárska, Viničná,
Sedlová cesta, Stará Huta, Chotár, Drozdovo, Bukovina, Vršky, Šibeničný vrch, Mariánska,
Brezová, Hrabcova cesta, Vodárenská, Bôrina, Pelúchova, Feriancov rígeľ, Kozákova dolina,
Robotnícka, Borošova, Švantnerova, Dodekova, Hrádza, Pod Sekvojou a Sadovnícka. Náklady za
rok boli vo výške 8 531,33 €. Najvyšším nákladom bola spotreba PHM vo výške 2 461,61 € a ročná
servisná prehliadka vozidla značky Mercedes – zametacie vozidlo – vo výške 1 395,08 €. Výnosy
boli tvorené z príspevku mesta vo výške 9 008,56 €.
Podprogram 8.1. Spoločná správa
Na Spoločnej správe sledujeme náklady súvisiace s chodom administratívnej budovy TS, ako
napríklad náklady na spotrebu materiálu, do ktorej spadá obstaranie kníh, časopisov (Účtovníctvo
ROPO a obcí) a zákonov pre potreby mzdovej a ekonomickej účtovníčky, nákup kancelárskych
pomôcok, čistiace a hygienické potreby, ale tiež autosúčiastky a PHM určené pre motorové vozidlo
značky Škoda Felícia a Kia Ceed, ktoré sa využívajú pri zabezpečovaní prác a zásobovaní TS.
Okrem toho náklady tvorili aj spotreba energií, bežné opravy a údržba kancelárskych strojov,
reprezentačné, služby, ako napr. poplatky mobilným operátorom za telefóny a internet, revízie,
školenia, práce požiarneho technika a BOZP, ale tiež mzdy a odvody, ochranné prostriedky,
stravovanie zamestnancov a povinný prídel do SF. Náklady na tomto stredisku pozostávajú aj z
koncesionárskych poplatkov za rozhlas a televíziu, poplatkov mestu za komunálny odpad a
prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia, zákonného a zmluvného poistenia vozidiel,
majetku, poplatkov za poštové služby a služby VÚB banky či odpisy. Celkové náklady boli na tejto
činnosti 150 656,09 €.
Najvyššie náklady boli okrem miezd a odvodov vo výške 94 901,72 € na spotrebe energií, celkom
vo výške 11 788 €. V tom je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vody a zemného plynu. Náklady
z odpisov boli vo výške 5 177,12 €, z toho 560,16 € sú odpisy z vlastných zdrojov.
V roku 2017 oslavovali Technické služby mesta Nová Baňa 50.výročie založenia. Pri tejto
príležitosti sme mali schválený príspevok vo výške 5 000 € na služby spojené s organizáciou oslavy
a kúpu vecných darov. Prípravy spočívali od výroby a zakúpenia darov, cez grafické spracovanie
produktov, výroby pozvánok, pamätných listov, menoviek, spracovanie loga výročia založenia TS,
zaistenie sály a slávnostného obeda a zabezpečenie programu. Súčasťou osláv bola aj bohatá
tombola, do ktorej nám venovali ceny naši dodávatelia. Celkové náklady na oslavy boli vo výške
4 718,92 €. V septembri sme oslovili archívnu spoločnosť HB Partners, s.r.o., ktorej hlavnou
činnosťou podnikania je komplexná správa registratúry v spoločnostiach. Vzhľadom k tomu, že na
Technických službách mesta Nová Baňa sa v minulosti používalo nesprávne číslovanie zakladačov,
oslovili sme danú spoločnosť s požiadavkou prekontrolovať, prehodnotiť, prípadne prečíslovať
existujúce zakladače podľa zákona č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach. K 31.12.2017 nám
pracovníci tejto spoločnosti prekontrolovali a prečíslovali zakladače podľa platného registratúrneho
plánu, zaškolili nás ako správne pracovať s registratúrnym denníkom a spracovali návrh na
vyradenie nepotrebných registratúrnych záznamov pre MVSR, štátny archív, pracovisko archív
Kremnica. Náklady na ich činnosť boli vo výške 996 €.
Výnosy tvoril príspevok mesta vo výške 142 783,95 €, odpisy 4 616,96 €, zúčtovanie rezerv za
audit 900 € a ročné zúčtovanie poistného za zamestnávateľa 418,96 €.
Podprogram 8.5. Verejná zeleň
Práce na tomto stredisku sú zamerané na údržbu verejnej zelene v meste, jarnú výsadbu, strihanie
živých plotov, čistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, likvidáciu burín, pravidelné
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kosenie verejných zelených plôch. Za rok 2017 bolo pracovníkmi TS pokosených celkovo 635 000
m2 zelených plôch. Okrem toho sme vysadili 2 stromy na ul. Bernolákova, ktoré boli poškodené pri
dopravných nehodách. Kosenie prebiehalo podľa potrieb v nasledovných počtoch a etapách:
- kosenie mestských parkov je vykonávané 2x mesačne,
- kosenie rigolov je vykonávané priebežne,
- kosenie mimo centra mesta je vykonávané štvrťročne,
- kosenie ostatných mestských plôch je vykonávané 1x za polrok.
Z toho sídliská boli pokosené 4x, ul. Cintorínska a vstup do Novej Bane 5x. Prícestné rigoly
a ostatné plochy boli kosené priebežne 1-2x. Celkové náklady boli vo výške 46 258,67 €.
Najvyššie boli pritom náklady na spotrebe materiálu v sume 5 323,38 €. Okrem bežného materiálu
sme zakúpili letničky, muškáty a hnojivá potrebné pri výsadbe. Celkové náklady na výsadbu, kvety
a hnojivá boli vo výške 5 497,67 €, z toho letničky 1 911,30 €, hnojivo 2 787,37 € a aplikácia
hnojiva a výsadba 799 €. V januári sme zakúpili 3 ks krovinorezov Sparta a Oleo-Mac v celkovej
hodnote 1 078 €. Náklady a výnosy z odpisov boli v prvej polovici roka vo výške 1 527,40 €.
Výnosy tvoril tiež príspevok mesta vo výške 46 084,96 €.
Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie
Na verejnom osvetlení sledujeme predovšetkým spotrebu elektrickej energie pre verejné osvetlenie
mesta a priľahlých častí patriacich do katastra. Celkové náklady boli vo výške 52 031,35 €, z toho
spotreba elektrickej energie 38 299,94 €.
Okrem toho tu samostatne sledujeme náklady na vianočnú výzdobu, s ktorými súvisí vykonávanie
montážnych a demontážnych prác výzdoby pracovníkmi TS. Celkové náklady na tejto činnosti boli
vo výške 4 491,25 € a tvorili ich spotreba PHM, materiál, mzdy a odvody. V novembri sme zakúpili
nové vianočné ozdoby v hodnote 2 188,80 €. Jednalo sa o 3D gule a girlandy. Výnosy tvorili odpisy
vo výške 147,49 € a príspevok mesta 56 676,20 €.
Projekt 8.8.1. Verejné WC
Na projekte 8.8.1. sledujeme samostatne náklady na verejnom WC v meste a na ul. Cintorínska.
Celkové náklady boli vo výške 22 320,61 €, z toho na verejnom WC v meste 11 600,66 € a na ul.
Cintorínska 10 719,95 €. Náklady tvorí predovšetkým spotreba čistiacich a hygienických potrieb,
energií – vody a elektriny, stočného, miezd, zákonného zdravotného a sociálneho poistenia, stravné
zamestnancov, povinný prídel do SF či poplatky za služby VUB banky a poštové služby. Výnosy
tvoril poplatok vyberaný za používanie verejných WC od občanov v celkovej výške 1 953,20 €,
z toho verejné WC v meste 1 134 € a verejné WC na ul. Cintorínska 819,20 €. Okrem toho tvoril
výnosy príspevok mesta vo výške 18 745,24 €, refakturácia energií za používanie verejného WC
v meste za rok 2016 spoločnosti ROYAL PRESS vo výške 625,67 € a ročné zúčtovanie poistného
za zamestnávateľa vo výške 113,48 €.
Projekt 8.8.2. Správa trhoviska
Náklady na trhovisku sú hradené z vlastných výnosov TS. Celkové náklady boli vo výške 1 390,87
€ a boli tvorené spotrebou materiálu, energií – vody a elektriny, miezd, odvodov a SF. V priebehu
prvej polovice roka sme opravili predajné stánky na trhovisku. Náklady spočívali v zakúpení
materiálu potrebného pre opravu poškodených stánkov. Výnosy boli tvorené z poplatku vyberaného
na tržnici a z prenájmu stolov na tržnici v celkovej výške 2 136 €.
Podprogram 8.9. Pohrebníctvo
Náklady na Pohrebníctve boli vo výške 45 098,50 €. Najvyšším nákladom boli opravy a údržba
Domu smútku. Konkrétne výmena dverí na Dome smútku vo výške 12 716,93 € a oprava chladiacej
miestnosti 3 870 €. Obe akcie boli vykonané dodávateľsky. Keďže išlo o stavebné práce s prenosom
DPH, použitie príspevku sme do výnosov zúčtovali len do výšky základu dane – tzn. suma bez
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DPH, čo tvorí rozdiel medzi nákladom a výnosom 2 119,49 €. Okrem spomenutých opráv sme dali
opraviť chladiaci box, spadnutý pomník, ale tiež opravu omietky a maľovky po výmene okien
a dverí. Celkové náklady za tieto opravy boli 764 €. Vo februári sme zakúpili 2 ks plastových
čiernych kontajnerov 1100 l v hodnote 405,60 €. Pre potreby triedenia odpadov na cintoríne bolo
potrebné zakúpiť aj smetné nádoby na triedený odpad. V druhej polovici roka sme zakúpili 6 ks 120
l kontajnerov v hodnote 138,24 €. Z toho 3 ks sú určené na sklo a 3 ks na plasty. Zakúpili sme tiež
novú dvojkrídlovú informačnú vitrínu v hodnote 792 €.
Kosenie cintorína sme vykonávali vo vlastnej réžii, 5x za rok v mesiacoch apríl – október. Celkovo
bolo pokosených 63 218 m2 zelených plôch na cintoríne.
Výnosy tvorili odpisy vo výške 1 495 €, príspevok mesta 20 392,21 €, tržby z predaja služieb,
konkrétne tržby za: vstup do cintorína 450 €, nájom obradnej siene 2 374 €, poplatok vyberaný za
spotrebu vody 14 €, výzdobu 20 €, chladiaci box 2 780 € a tržby z nájmu hrobového miesta na 10
a 20 rokov v celkovej výške 8 792,12 €. Do výnosov tohto roka z nájmu hrobových miest na 10
a 20 rokov sa počíta len časť 10% a 20% z celkových príjmov od nájomcov. Zvyšná časť je
zúčtovaná do výnosov budúcich období.
Podprogram 8.10. Tajch – rekreačná oblasť
Náklady boli vo výške 15 301,54 €. Z toho čiastku 8 303 € tvorili náklady a výnosy z odpisov.
Okrem toho boli náklady tvorené spotrebou PHM, energií, miezd a odvodov. Nákup čistiacich
a hygienických potrieb pre objekt sociálneho zariadenia WC a sprchy Tajch bol vo výške 529,48 €.
Okolo cyklotrasy bolo vykonané celoplošné kosenie 4x v priebehu roka. Plochy slúžiace na
rekreáciu sa kosia priebežne podľa potreby. Okrem odpisov boli výnosy tvorené plnením z
príspevku mesta vo výške 6 150,60 €, z tržieb za používanie WC a spŕch v sociálnom zariadení
Tajch vo výške 254,58 €, zúčtovanie ročného poistného za zamestnávateľa 342,61 € a preplatenie
škodovej udalosti v sociálnom zariadení Tajch vo výške 531,54 € od poisťovne Allianz za
poškodené zabezpečovacie zariadenie – záznamník DVR a prepäťová ochrana. Ku škode došlo
počas búrkového obdobia.
Projekt 9.3.2. Štadión
Prevažnú časť nákladov a výnosov tvorili odpisy zo stavieb, strojov a zariadení, ktorých výška bola
7 308 €. Na základnú údržbu a starostlivosť o trávnik na štadióne je potrebné pravidelné hnojenie.
Náklady na hnojivo, regeneračnú trávnatú zmes, postrekovač a linajkovací koncentrát spolu
s prepravou predstavovali 4 957,04 €. Náklady na ošetrenie trávnika postrekom boli vo výške 300 €.
V hodnote 218,20 € sme zakúpili rotačné rozprašovače v počte 4 ks. Náklady na spotrebu peliet,
ktorými sa vykurujú budovy štadióna boli vo výške 3 306 €. Pre potreby kosenia bolo nutné zakúpiť
na kosačku značky Gianni Ferrari nože. Tieto boli v hodnote 1 013,70 € v počte 8 ks nožov
s príslušenstvom. V decembri bolo potrebné vykonať servis mechanizácie GF PG300D. Náklady na
servis boli vo výške 1918,90 €. Kosenie a zavlažovanie futbalového ihriska sme vykonávali
priebežne, pričom 2x týždenne kosíme futbalové ihriská a ihrisko na Základnej škole Jána Zemana.
Výnosy boli okrem odpisov tvorené príspevkom mesta vo výške 20 070,18 €.
Podprogram 9.4. Detské ihriská
Na tomto stredisku sú náklady a výnosy tvorené prevažne z odpisov zo stavieb, ktoré boli vo výške
4 663,10 €. Ide konkrétne o ihriská a športoviská na uliciach Štúrova, Sekvoja, Nábrežná a Školská.
Okrem toho tvorili náklady spotreba materiálu potrebného pri bežnej údržbe ihrísk a športovísk,
bežné opravy, mzdy a odvody. V druhej polovici roka sme zakúpili 4 ks šúchal v celkovej cene
1 038,20 €. Celkové náklady boli vo výške 6 441,20 €. Výnosy vo výške tvorené z príspevku mesta
boli vo výške 1 770,96 €.
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Kúpalisko
Toto stredisko nie je v prevádzke, náklady a výnosy sú tvorené len z odpisov zo stavieb, strojov a
zariadení vo výške 978 €.
Podprogram 10.5. Novobanský jarmok
Náklady vo výške 2 762,32 € boli tvorené spotrebou materiálu, PHM, miezd, odvodov
a ochranných prostriedkov pri príležitosti Novobanského jarmoku. Keďže pri tvorbe rozpočtu sa na
tomto stredisku neplánujú mzdy, v rámci rozpočtového presunu medzi mzdovými prostriedkami vo
4.zmene rozpočtu sme navýšili príspevok na jarmok o 2 576 eur na mzdy a odvody.

Vedľajšia činnosť- podnikanie
Príspevková organizácia nie je zriadená na podnikanie, ale môže podľa zákona NR SR č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zákonov podľa § 28 ods. 2
vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú
bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia
byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na
samostatnom účte. Organizácia len náhodne vykonáva aj také činnosti, ktorými sa dá vytvoriť zisk
a preto podáva aj daňové priznanie. V organizácii TS pracujú tí istí zamestnanci tak pre hlavnú
činnosť, ako aj podnikateľskú. Taktiež sa na vykonávanie prác používajú rovnaké motorové vozidlá
a mechanizmy. Náklady na vedľajšiu činnosť boli na PHM, kancelársky materiál, autosúčiastky,
všeobecný materiál, štrky, elektrickú energiu, vodu, opravy a údržbu vozidiel a náradia. Ďalej tu
bola účtovaná časť nákladov na práce požiarneho technika a BOZP, poštové známky, za údržbu
programov na účtovníctvo, fakturáciu a mzdy, mzdové náklady, odvody z miezd do poisťovní, daň
z motorových vozidiel, poistné za motorové vozidlá a poistenie majetku, povinný prídel do SF a
ostatné sociálne poistenie – DDS v zmysle internej smernice č. 1/2015 Rozúčtovanie nákladov na
hospodársku činnosť – podnikanie, dodatok č. 1/2017/NP v zmysle čl. 2 bodu 3
Zásady rozúčtovania nákladov na hospodársku činnosť – podnikanie
Až na konci bežného roka sa vypočítava % nákladov tak, že podnikateľské výnosy vydelíme
výnosmi celkom a týmto % počítame režijné náklady na hospodársku činnosť. Z dôvodu, že
uvedené hodnoty organizácia zistí až na konci roka, v bežnom roku používame na výpočet nákladov
na podnikanie % vypočítané z výnosov predchádzajúceho roka. Priame náklady, o ktorých
organizácia vie už pri ich nákupe, že budú použité v rámci podnikania sú účtované v plnej výške t.
j. 100% na účty, ktoré sú vedené v rámci podnikania.
Výpočet pre rok 2017:
podnikateľské výnosy:
61 943,68 €
výnosy celkom:
764 701,68 €
% nákladov:
8%
Čl. 3
Výška % na výpočet nákladov na podnikanie
Pre výpočet nákladov na podnikanie v roku 2017 sa používa % vypočítané na konci roka 2016 vo
výške 8 %. V ďalších rokoch sa bude používať % nákladov vypočítané za predchádzajúci rok.
Na vedľajšej činnosti boli v roku 2017 náklady a výnosy vo výške:
Náklady
72 358,76 €
Výnosy
72 672,29 €
Hospodársky výsledok
313,53 €
Zostatok na bankovom účte podnikateľskej činnosti bol k 31.12.2017 vo výške 10 245,47 €.
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Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti podľa činností:
Názov

Výnosy

Výnosy z
odpisov

Výnosy
celkom

Náklady
bez
odpisov

Odpisy

Náklady
celkom

HV

Údržba MK
Výdavky na dopravu
Nájom za podperné body
Doprava
Nakladanie s odpadmi
Odvoz kontajnerov
Nakladanie s KO - separ
Nakladanie s BRKO
Fekál
Odpredaj
Nakladanie s odpadmi
Spoločná správa
Verejné osvetlenie

10 819
7 336
249
18 404
145
2 831
27 678
4 249
9 274
7 754
51 931
1 368
970
72 672

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10 819
7 336
249
18 404
145
2 831
27 678
4 249
9 274
7 754
51 931
1 368
970
72 672

2 069
9 620
0
11 688
1 204
3 202
21 951
2 992
8 024
6 685
44 059
13 934
513
70 194

1 363
0
0
1 363
0
0
802
0
0
0
802
0
0
2 165

3 432
9 620
0
13 051
1 204
3 202
22 753
2 992
8 024
6 685
44 861
13 934
513
72 359

7 387,81
-2 283,89
248,70
5 352,62
-1 059,58
-370,41
4 924,88
1 256,56
1 250,16
1 069,05
7 070,66
-12 566,12
456,37
313,53

Funkčná
Stredisko
klasifikácia

04.5.1
04.5.1
04.5.1
04.5.1
05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0
04.1.1
06.4.0

151
157
163
158
161
162
168
168/1
169
159
153

Spolu

Stredisko 151 – na stredisku sledujeme náklady a výnosy spojené s plateným parkovaním v meste
Nová Baňa. Výnosy z predaja ročných parkovacích kariet, príjem za operácia platobných
transakcií SMS parking a príjem hotovosti z parkovacieho automatu umiestneného na námestí je
zúčtovaný v rámci našej podnikateľskej činnosti. Celkové výnosy za predaj služieb spojených
s parkovaním v meste Nová Baňa sú vo výške 10 819,42 €. Z toho predaj ročných parkovacích
kariet tvorí čiastku 1 000 €, transakcie SMS parking 6 741,02 €, príjem hotovosti z parkovacieho
automatu 3 006,40 € a parkovné platené platobnou kartou 72 €. V rámci SMS platobných transakcií
si spoločnosť za poskytovanie tejto služby účtuje mesačnú odmenu za platobný systém, ktorej ročné
náklady boli vo výške 1 678,51 €. Náklady spojené s odmenou za prevádzkovanie platobného
terminálu prostredníctvom platobnej karty boli vo výške 262,70 €. Okrem toho tvoria náklady aj
odpisy z parkovacieho automatu, ktoré boli k 31.12.2017 vo výške 1 363 €.
Stredisko 157 – Výnosy na doprave tvorili prevažne objednané služby za prepravu materiálu,
zapožičanie strojov, lavíc alebo práce mechanizmami. Tieto výnosy boli za rok 2017 vo výške
7 335,64 €. Náklady na stredisku dopravy tvorili spotreba PHM, olejov, materiálu, opravy, mzdy
a odvody, daň z motorových vozidiel a odpisy zo strojov a zariadení v celkovej výške 9 619,53 €.
Stredisko 163 – Na tomto stredisku sú výnosy tvorené z nájmu za podperné body, ktoré boli
v celkovej výške 248,70 €.
Stredisko 158 – výnosy vo výške 144,90 € sú tvorené za zvoz odpadu súkromným spoločnostiam,
ktoré si tieto služby v priebehu roka objednali. V nákladoch sú zúčtované predovšetkým mzdy
a odvody, ale tiež spotreba PHM, materiálu, servis vozidiel a daň z motorových vozidiel.
Stredisko 161 – na tejto činnosti fakturujeme práce za pristavenie, manipuláciu a odvoz
veľkoobjemových kontajnerov. Celkové výnosy za rok 2017 boli 2 831,25 €. Náklady tvoria mzdy,
odvody, spotreba PHM, daň z motorových vozidiel, služby a poplatky za zneškodnenie objemného
odpadu.
Stredisko 162 – od 1. júla 2016 máme uzatvorenú zmluvu s OZVO ENVI-PAK, ktorej predmetom
je uskutočňovanie triedeného zberu na území mesta Nová Baňa. Spoločnosti ENVI-PAK
fakturujeme mesačne za služby triedeného zberu z podnikateľskej činnosti. Celkové výnosy za toto
obdobie boli vo výške 27 678 €. Náklady na PHM, náhradné diely, materiál, opravy, služby, mzdy,
odpisy a poistenie boli vo výške 22 753,12 €.
Stredisko 168 a 168/1 – na činnosti sledujeme práce súvisiace s drvením konárov a odvoz kalu zo
septika. Výnosy za práce drvičom konárov boli vo výške 4 248,79 € a náklady na mzdy, PHM,
autosúčiastky, materiál a poistné vo výške 2 992,23 €. Výnosy za odvoz kalu zo septika boli vo
výške 9 273,91 € a náklady 8 023,75 €.
15

Stredisko 169 – v rámci tohto strediska sledujeme nákup a odpredaj štrkov a kontajnerov. Náklady
boli vo výške 6 685,34 € a výnosy 7 754,39 €.
Stredisko 159 – výnosy na tomto stredisku sú tvorené z nájmu za parkovanie a užívanie nadzemnej
nádrže Benkalor. Vo výnosoch je tiež zúčtované rozpustenie rezerv na nevyčerpané dovolenky
a odvody za rok 2016. Výnosy boli v celkovej výške 1 367,73 € a náklady 13 933,85 €. Pre výpočet
nákladov na podnikaní na stredisku Spoločná správa TS sme používali % vypočítané na konci roka
2016 vo výške 8%. Náklady tvorili spotreba materiálu, kancelárskych, čistiacich a hygienických
potrieb, PHM, spotreba energií, opravy, cestovné, služby, telefóny, práce BOZP, mzdy, odvody,
stravovanie či tvorba zákonných rezerv na nevyčerpané dovolenky a odvody.
Stredisko 153 – výnosy tohto strediska tvoria služby za práce plošinou a opilovanie stromov.
Celkové výnosy boli za rok vo výške 969,56 € a náklady na PHM, mzdy, odvody, poistné 513,19 €.
Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti
Číslo
účtu
alebo
skupiny

Náklady

a

b

2017
Číslo
riadku

50
501
502
51
511
512
513
518
52
521
524
525
527
53
531
538
54
542

Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Služby (r. 007 až r.010)
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky (r.018 až r.020)
Daň z motorových vozidiel
Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)
Predaný materiál
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a fin.
55
činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039)
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032 až r.035)
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
56
Finančné náklady (r. 041 až r.048)
568 Ostatné finančné náklady
Účtové skupiny 50-58 súčet (r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+r.040+r.049+r.054)

Hlavná činnosť

c

1

1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
23

187820,90
130630,30
57190,60
265583,16
208462,87
4,69
300,00
56815,60
363909,64
255526,97
88028,77
1226,00
19127,90
3204,82

29
30
31
32
33
40
47
64

Podnikateľská
činnosť

2

3

5587,23
27124,65
19691,85
6759,95
24,00
648,85
8158,11
7610,51
547,60
6668,67
6668,67

201742,81
143681,28
58061,53
277404,23
214696,37
5,03
300,00
62402,83
391034,29
275218,82
94788,72
1250,00
19776,75
11362,93
7610,51
3752,42
6668,67
6668,67

62950,42

3588,79

66539,21

62050,42
900,00

2165,00
1423,79
1423,79

64215,42
2323,79
1423,79
900,00
9718,68
9718,68
964470,82

3204,82

900,00
8726,45
8726,45
892195,39

13921,91
13050,98
870,93
11821,07
6233,50
0,34

Spolu

992,23
992,23
72275,43

Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti
Číslo
účtu
alebo
skupiny

a

60
602
604
63
633

2017

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia
b

Číslo
riadku

c

Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až r.068)
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.080 až r.082)
Výnosy z poplatkov

16

65
67
68
79
82

Hlavná činnosť

1

12533,29
12533,29

Podnikateľská
činnosť

2

63342,65
62342,65
1000,00
342,55
342,55

Spolu

3

75875,94
74875,94
1000,00
342,55
342,55

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r.089)
Tržby z predaja materiálu
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a
65
finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.091 + r.096 +
r.099)
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092
až r. 095)
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v
69
ROPO zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.125 až r.133)
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
691 územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
692 vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
Účtová trieda 6 celkom
64
642
648

(r.065+r.069+r.074+r.079+r.083+r.090+r.100+r.109+r.114+r.124)
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r.064) (+/-)

591 Splatná daň z príjmov
595 Dodatočne platená daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení r.135 - (r.136, r.137) (+/-)

83
85
89

12807,93

7754,39
7754,39

20562,32
7754,39
12807,93

90

900,00

1232,70

2132,70

91

900,00

1232,70

2132,70

93

900,00

1232,70

2132,70

124

834971,69

834971,69

125

773668,89

773668,89

126

61302,80

61302,80

134

861212,91

72672,29

933885,20

135
136
137
138

-30982,48

396,86
83,33

-30585,62
83,33

-30982,48

313,53

-30668,95

12807,93

Plnenie hlavných ukazovateľov rozpočtu na hlavnej a vedľajšej činnosti za rok 2017
/1.1.2017 – 31.12.2017/
Ukazovateľ

MJ

Výnosy celkom
z toho: 602 - vlastné výnosy
624 - Aktivácia majetku
642 - Tržby z predaja materiálu
648 - Ostatné výnosy
653 - Zúčtovanie rezerv
662 - Úroky
691 - Výnosy z bežného transferu – čerpanie z príspevku mesta
692 - Výnosy z kapitálového transferu – zúčtovanie odpisov
693 - Výnosy samosprávy z BT zo ŠR a od i. subjektov VS
výnosy podnikanie
354 - Príspevok MsÚ na prevádzku bežný transfer - prijatý
354 - Príspevok MsÚ na investície kapitálový transfer - prijatý
spolu 354
Náklady na prevádzku celkom
z toho: hlavná činnosť
vedľajšia činnosť
odpisy HČ
odpisy podnikanie
- reprezentačné
Hospodársky výsledok celkom
z toho: hlavná činnosť
vedľajšia činnosť

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
osoby
€
€
€

Počet zamestnancov prepočítaný
Mzdové prostriedky celkom
z toho: mzdové prostriedky bez OON
OON

17

Ročný plán
pôvodný

Ročný plán
upravený

677 037
9 220

911 117
16 774

6 300

18 502
0

607 507
54 010

821 831
54 010

607 507
59 400
666 907
677 037
623 027

821 831
130 088
951 919
911 117
857 107

54 010

54 010

300
0
0
0

300
0
0
0

861 213
12 533,29
0,00
0,00
12 807,93
900,00
0,00
773 668,89
61 302,80
0
72 672,29
773 668,89
111 373,67
885 042,56
964 554,15
830 144,97
70 193,76
62 050,42
2 165,00
68,66
-30 668,95
-30 982,48
313,53

29
257 453
252 461
4 992

29
269 388
264 396
4 992

29
255 526,97
251 662,47
3 864,50

Skutočnosť

%
plnenia

94,52
74,72

69,22

94,14
113,50

94,14
85,61
92,97
105,87
96,85
114,89
22,89

94,85
95,18
77,41

Základná škola Jána Zemana Nová Baňa , Školská 6, Nová Baňa

Komentár k plneniu programového rozpočtu za rok 2017

A/ Hodnotenie projektu 11.1.1. Základná škola Jána Zemana

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana

Zámery projektu: Škola s kvalitným výchovno-vzdelávacím programom pre všetkých žiakov
Ciele projektu: Modernizovať výchovno-vzdelávací proces
Komentár k plneniu programového rozpočtu za rok 2017

Cieľ:

Modernizovať výchovno-vzdelávací proces

P/nenie:

Podmienky výchovno-vzdeiávacieho procesu zlepšujeme, a to aj zapájaním sa do
projektov na modernizáciu vybavenia odborných učebni v spolupráci so zriaďovateľom.
Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2014
53 %

2015
55%

2016
56%

2017
56%

68%

79,40%

87%

83%

2018
56%

2019
57%

2018
53%

2019
54%

2018
67%

2019
68%

Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVC
2014
51 %

2015
51%

2016
52%

2017
53%

53%

58%

57%

57%

Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty

2014
50%

2015
65%

2016
66%

2017
66%

68%

68%

70%

66%

Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning

2014
50%

2015
65%

2016
66%

2017
66%

61%

61%

67%

61%

2018
67%

2019
68%

1. Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD

V 1.polroku boli otvorené 4 oddelenia ŠKD. Pracovná doba bola prispôsobená požiadavkám zákonných
zástupcov v ranných i popoludňajších hodinách. Žiaci počas doby strávenej v odeleniach ŠKD mali
možnosť rozvíjať svoje aktivity v rôznych činnostiach, ktoré podporovali skupinovú prácu, ale aj
možnosť rozvoja svojej individuality. Rôznorodý program bol napĺňaný ponukou vzdelávacích,
oddychových, rekreačných a spontánnych aktivít.
V 2.polroku záujem o ŠKD neklesol. Zákonní zástupcovia opäť prejavili dôveru v našu školu a prihlásili
158 detí do ŠKD, kde spolu s vychovávateľkami rozvíjali svoje zručnosti, kreativitu a fantáziu v 4
oddeleniach. Zákonným zástupcom bola ponúknutá aj možnosť dať dieťa do ŠKD počas prázdnin,
ktorú však nevyužili.
Splnenie cieľa na 83%
2. Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ

V 1. polroku sa pracovalo v 21 krúžkoch, v ktorých pracovalo 219 detí (dieťa je uvedené len raz, ak aj
navštevuje viac krúžkov). Skutočne však pracovalo v krúžku 268 detí, z toho 26 externých. Zameranie
krúžkov vychádzalo zo záujmov detí. V krúžkoch mali možnosť rozvíjať si svoje schopnosti, zručnosti
a záľuby v rôznych oblastiach. Priaznivci športu sa mali možnosť prihlásiť do viacerých krúžkov:
Florbal (3 oddelenia), Športové hry, Posilňovňa u Marušku, Bedminton. Kto rád pečie, mal možnosť
navštevovať krúžok Mladý cukrár. Jemnú motoriku si precvičovali v krúžku Korálikovanie,
Drôtikovanie. Kto rád spoznáva okolie Novej Bane, mal možnosť sa prihlásiť do krúžku Turistického
i Potulky prírodou. Pohybové zručnosti mali možnosť rozvíjať si v krúžkoch Tanečno-dramatickom,
Tančúrik, Balerína, Balao, Batakuda. Kto obľubuje prácu na PC, mal možnosť sa zdokonaliť v písaní na
PC v krúžku Písanie 10 prstami, zručnosti v oblasti informatiky si rozvíjať v Počítačovom krúžku a
predstavivosť zase v krúžku 3D modelovanie na PC. Bystriť svoj um si mohli v krúžku Šach.
V 2. polroku sa žiaci mali možnosť prihlásiť do krúžkov, ktoré boli v počte 21. V krúžkoch zameraných
na rôznorodé záujmy detí pracovalo 262 žiakov, niektorí z nich sú prihlásení na 2 alebo 3 krúžky.
Krúžky sa snažíme obmieňať podľa záujmu detí, a tak tento polrok pribudol krúžok Atletika (2
oddelenia), kde si žiaci majú možnosť zdokonaliť športovú zdatnosť alebo krúžok Školský časopis, kde
sa žiaci cibria v novinárskych zručnostiach. I zdravotné problémy s chrbticou sj môžu zlepšiť
zapojením sa do krúžku Zdravý chrbátik. Novootvorené krúžky sú aj Pestré všeličo a Šikovná vareška,
kde sa rodia noví kuchári. Neotvorili sa krúžky Florbal (1 oddelenie), a Korálikovanie.

Splnenie cieľa na 57%
3. Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty

V 1. polroku deti prezentovali svoje vedomosti v projektoch z rôznych predmetov nielen na 2. stupni,
ale i na 1. stupni: prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk, regionálna výchova, informatika, anglický
jazyk, nemecký jazyk, geografia, biológia, občianska náuka, dejepis, práca s informáciami a
komunikácia, fyzika, technika, hudobná výchova. Žiaci sa prezentovaním svojich projektov
zdokonaľovali vo vystupovaní pred ľuďmi, čím sa odbúraval stres z vystupovania a tiež si tým
zlepšovali svoju slovnú zásobu.

V 2.polroku sa prezentačné zručnosti detí v projektoch zlepšili. Opäť to bolo v predmetoch
prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk, regionálna výchova, informatika, anglický jazyk, nemecký
jazyk, geografia, biológia, občianska náuka, dejepis, práca s informáciami a komunikácia, fyzika,
technika, hudobná výchova. Pribudla aj prezentácia projektov v predmete prvouka. Žiaci v projektoch
prezentujú vedomosti, ktoré sa z danej témy naučili. Prezentácie sú v papierovej alebo elektronickej
podobe, podľa možností a zručností žiakov.
Splnenie cieľa na 66%

4, Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning

Každý žiak a učiteľ má po prihlásení sa svojim heslom na web stránku školy možnosť využívať školský
e-Learning. V 1. polroku túto možnosť využili takmer všetci učitelia l.stupňa a na 2.stupni sa využíval
najmä v predmetoch slovenský jazyk, matematika, cudzí jazyk, práca s informáciami a komunikácia,
informatika. E-learning umožňuje učivo si precvičiť, zopakovať, ale i vyhľadať nové informácie.
Prostredníctvom neho je tiež možné zadávať domáce úlohy, čo mnohí využívajú.

Využívanie školského e-Learningu v 2. polroku je na rovnakej úrovni. Pedagógovia sa snažia zapojiť
žiakov k využívaniu tejto možnosti vzdelávania sa. Opätovne to bolo v predmetoch slovenský jazyk,
matematika, anglický jazyk, práca s informáciami a komunikácia, informatika. E-learning sa tiež
využíva í na zadávanie domácich úloh na stránku školy, kde majú možnosť žiaci počas neprítomnosti
zistiť, čo si treba zopakovať.
Splnenie cieľa na 61%

A/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu
1/ Vlastné príjmy organizácie :
Názov
Príjmy z prenajatých priestorov
Poplatky a platby za predaj služieb
Poplatky a platby za ŠKD,CVČ
Úroky z vkladov
Z dobropisov
Z vratiek
Iné
Z rozpočtu obce
Od ostatných subjektov
Spolu príjmy

Schválený
rozpočet
3 707
10 300
5 300
5
0
0
0
3 200
0
22 512

Rozpočet
po zmenách
3 621
10 386
6 356
5
1 787
4 432
61
3 200
0
29 848

Skutočnosť

2 735
11 976
6 508
0
1 787
4 353
61
3 978
10
31 408

Príjmy prenesené kompetencie - Základná škola:
Príjmy z prenajatých priestorov 2 735 eur, v tom prenájom telocvične (1 656 eur),
služobného bytu (707 eur), prenájom multifunkčného ihriska (306 eur), nápojový automat (66 eur).
Poplatky a platby za predaj služieb - 86 eur - poplatky za zberné suroviny - za železný
šrot.
Z dobropisov - 1 787 eur - vyúčtovanie zemného plynu (934 eur) a elektrickej energie
(853 eur) za rok 2016 - preplatok, suma vo výške 487 eur za prenesené kompetencie sa vrátila do
štátneho rozpočtu
Vratký - 4 353 eur - poistné - sociálna poisťovňa (386 eur), Všeobecná zdravotná
poisťovňa (1 643 eur), Dôvera (2 324 eur) - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2016
Iné - 61 eur - kompenzačná platba SSE a.s.
Od ostatných subjektov - 10 eur - zmluva o pedagogickej praxi s UMB BB, predmetom
zmluvy je zabezpečenie pedagogickej praxe v cvičnej škole, príspevok je z účelových prostriedkov
štátneho rozpočtu na jednu hodinu rozboru na materiálne a administratívne zabezpečenie
pedagogickej praxe.

Príjmy originálne kompetencie - Školská jedáleň. Školský klub detí a Centrum voľného času:
Poplatky a platby za predaj služieb - 11 890 eur - režijné náklady školskej jedálne na
úhradu nákladov na prípravu stravy pre zamestnancov škôl (ZS Jána Zemana a ZS sv.Alžbety), cudzích
stravníkov (dôchodcovia), v zmysle VZN č.1/2013 vyberané vo výške 1,00 euro/1 obed. Pri žiakoch od
6 do 11 rokov a žiakoch od 11 do 15 rokov boli vyberané vo výške 1,00 euro/1 mesiac.

Poplatky a platby školské zariadenia - 6 508 eur, v tom:
1) Poplatky SKD 4 488 eur - príjmy od žiakov, ktorí navštevujú v odpoludňajších hodinách
zariadenie školského klubu - poplatky boli vyberané v zmysle VZN č.1/2013 3,00 eurá/1 žiak/1
mesiac.
2) Poplatky CVČ 2 020 eur - v zmysle VZN č.1/2013 a) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa do 15 rokov
za 1.krúžok 1,00 eur
za 2.krúžok 0,50 eur
za 3.krúžok 0,50 eur
b) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa nad 15 rokov - za každý krúžok 2,00 eurá
c) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec prispeje na
záujmové vzdelávanie dieťaťa:
za 1.krúžok 1,00 eur
za 2.krúžok 0,50 eur
za 3.krúžok 0,50 eur
d) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec neprispeje na
záujmové vzdelávanie dieťaťa - za každý krúžok 6,00 eur.

Transfer z rozpočtu obce - 3 978 eur - na tejto príjmovej položke sa vykazujú režijné
náklady školskej jedálne, ktoré sú zinkasované od žiakov v zmysle VZN č.1/2013 vo výške 1,00 euro/
1 žiak/1 mesiac spolu so stravným na potravinový účet a následne sa robí presun týchto prostriedkov
na príjmový účet.
2/ Prijaté prostriedky bežného rozpočtu vrátane vlastných príjmov organizácie v eurách:

Základná škola - prenesené kompetencie - prijaté prostriedky:
a) Normatívne prostriedky (kód 111):

b) Nenormatívne prostriedky (kód 111):
- dotácia - dopravné pre žiaka
- dotácia - na výchovu a vzdelávanie - SZP
- dotácia - odchodné do dôchodku
- dotácia - príspevok na učebnice - I. stupeň
- dotácia - asistent učiteľa
- dotácia - lyžiarsky kurz
- dotácia - škola v prírode
Nenormatívne prostriedky spolu

657 836

582
1 820
3057
142
13836
6750
4695
30 882

c) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41):

21 004

d) Prostriedky presunuté z r. 2016 (kód 131G):
normatívne prostriedky
dopravné
havarijné situácie

10 242
247
50 408

Spolu prijaté prostriedky - ZŠ - PK

770 619

Originálne kompetencie - prijaté prostriedky:
ŠJ

a) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41)
81 881
b) Dotácia na záujmové vzdelávanie-CVČ (kód 11H)
c) Nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy (kód 111)

ŠKD

CVČ

60 617

17 351
1 770
5 216

81 881 60 617 24 337

Spolu obdržané prostriedky - OK

Spolu
159 849
1 770
5 216

166 835

Spolu prijaté finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie
za rok 2017:
937 454

3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur

Schvál.
156 302
251 846

610 - mzdy
Zmena
Čerp.
167 878 169 229
273 980 276 740

620 - odvody
Schvál.
Zmena
Čerp.
55 679
59 629
59 868
89 852
96 896
97 369
210
210
52
210
210
52

ZŠ-I.st. (kód 111)
Il.st.
I.st. (kód 41)
Il.st.
I. st.(kód 131G)
II. st.
ŠJ
(kód 41)
39 536
40 732
40 691
13 818
14 235
14 235
ŠKD (kód 41)
36 268
36 042
35 872
13 820
13 820
11 846
CVČ (kód 41)
7 890
4 044
7 890
3 282
3 282
1 524
(kód 111)
3 000
3 000
2 896
1 049
1 049
1 010
(kód 11H)
Spolu PK
408 148 441 858 445 969 145 951 156 945 157 341
Spolu OK
86 694 87 664 83 503
31 969
32 386 28 615
494 842 529 522 529 472 177 920 189 331 185 956
Spolu PK +OK

630 - bežné výdavky

ZŠ-I.st. (kód 111)
Il.st.
I. st. (kód 41)
II. st.
I. st.(kód 131G)
II. st.
ŠJ
(kód 41)
ŠKD (kód 41)
CVČ (kód 41)
(kód 111)
(kód 11H)
Spolu PK
Spolu OK
Spolu PK +OK

Schvál.
39 600
48 781
8 472
6 319
0
0
26 769
9 463

Zmena
34 653
41 943
11 138
9 446
27 899
32 751
26 769
10 519

640 -transfer

Čerp.
Schvál Zmena
33 682
676
798
42 044
780 4 323
9 517
8 375
27 899
0
80
0
167
32 751
23 202
10
145
9 624 3 036 3 262

Čerp.
582
4 047

60
85
156
236

Spolu
Kód 41+111+131G+11H
Schvál.
Zmena
Čerp.
252 257 262 958 263 360
391 259 417 142 420 201
8 682
11 348
9 569
6 529
9 656
8 427
0
27 979
27 959
0
32 918
32 836
80 133
81 881
78 285
62 587
63 643
57 577

6 169
1 933

6 169
4 127
10
10
0
17 351
17 351
9 695
1 167
1 310
5 982
5 216
5 216
1 770
1770
1 770
1 770
103 172 157 830 154 268 1 456 5 368 4 774 658 727 762 001 762 352
44 334 46 394 40 033 3 056 3 417
392 166 053 169 861 152 543
147 506 204 224 194 301 4 512 8 785 5 166 824 780 931 862 914 895

Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 36 pedagogických a 15
nepedagogických zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona
č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej
poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.
Okrem normatívnych prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica kód
111 a prostriedkov z daní z príjmov fyzických osôb z rozpočtu mesta kód 41 boli v rozpočte na mzdy
a odvody použité pri Centre voľného času aj nenormatívne prostriedky za vzdelávacie poukazy.
V roku 2017 Základná škola obdržala finančné prostriedky na asistenta učiteľa (1,5 úväzok) vo
výške 13 836 eur. Mzdové náklady boli vo výške 10 324 eur a odvody vo výške 3 512 eur.

Priemerný plat v nasledovných štvrťrokoch podľa štatististického výkazu Škôl (MŠW SR) 1-04štvrťročný výkaz o práci v školstve.

I.Q-ZŠ
ŠJ
ŠKD
CVČ
II.Q-ZŠ
ŠJ
ŠKD
CVČ
III.Q-ZŠ
ŠJ
ŠKD
CVČ
IV.Q-ZŠ
ŠJ
ŠKD
CVČ

Eviden. počet ZC
k posl.dňu štvrťroka
42
6
4
1
38
6
4
1
42
6
4
1
41
6
4
1

Priemerný plat
pedag. ZC
998,10

660,20
511,30
1 028,30
714,80
343,49
995,20
725,60
265,70
1220,30

980,50
414,60

Priemerný plat
nepedag. ZC
487,70
533,70

438,90
541,40

423,10
498,80

738,20
686,70

Základná škola - kód 111, 41,131G
ZŠI.st.
111

Bežné výdavky 630
- cestovné
- elektrická energia
- zemný plyn
- vodné, stočné, zrážky
- poštové služby
- telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- výpočtová technika
- prev.stroje, zariadenia
- všeobecný materiál
- knihy,časopisy,noviny
- pracovné odevy
- voda
- palivo
- licencie
- komún.infraštruktúra
- prepravné
- údržba výpočt.techniky
- údržba prev.strojov
- údržba budov
- nájom Freshwater
- školenia,kurzy,semináre
- všeobecné služby
- špeciálne služby
- pracovná zdrav.služba
- cestovné náhrady
- poplatky banke
- stravovanie
- poistné
- poistné budovy-MsÚ
- povinný prídel SF
- provízia
- odmeny DoVP,DoPČ
- dane-komunálny odpad
Spolu výdavky 630
Transfery 640
- transfer odchodné
- transfer dopr. žiaka
- transfer na nem.dávky

Spolu výdavky 640

ZSIl.st.
111

558
2 213
4 914
1 464
119
217
5 175

655
2 598
5768
1713
140
255
6075

247
1 794
943
130
144
25
97
107
33
314
608
501
72
216
915
75
276

289
2094
1107
153
169
29
113
126
39
369
713
589
85
253
1074
88
324

239
4 181
193

281
5123
227

447
28007

2889
9
440
525
34312

112
470
582

1783
7

ZŠI.st.
41

ZŠIl.st.
41

ZŠI.st.
131G

ZŠIl.st.
131G

SZP
I.st.
111

SZP
Il.st.
111

181
138
225

213
162
270

543
1547
2

638
1817
3

1240
560

1456
657

309
1758
161

363
2063
188

1190
1796

534
213

64
98
590

76
115
693

21
107

25
125

85

99

1325

1555

1828

2146

23188

27220

391

459

Učeb.
111

LK
111

ŠvP
111

142

617

230

6099

4465

34

650

763

256

256

9517

8375

27899

32751

3057
256
734

60

85

4047

60

85

837

983

142

6750

Vysvetlivky k tabuľke čerpania bežných výdavkov 630, transferov 640:
SZP
- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
Učeb.
- učebnice
LK
- lyžiarsky kurz
ŠvP
- škola v prírode

Základná škola - normatívne prostriedky - bežné výdavky ŕkód 111 : 62 319 eur
Cestovné - 1 213 eur - pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách.
Energie - elektrická energia (4 811 eur), zemný plyn (10 682 eur),
Vodné -stočné - 3 177 eur - poplatky za vodu a stočné, zrážková voda,
Poštové služby - 259 eur - poplatky za poštové služby,
Telekomunikačné služby - 472 eur - poplatky za telefón,
Interiérové vybavenie - 11 250 eur - skriňová zostava - nástenné hodiny (12 eur), 8 ks stoličky
(80 eur), 2 ks konferenčný stôl (30 eur), lampa (40 eur), korková tabuľa (60 eur), skriňa (152 eur),
skriňa (103 eur), skriňa (230 eur), skriňa 3 police (64 eur), skriňa otvorená (90 eur), konferenčný
stolík (48 eur), nástenná polica (36 eur), 2 ks laboratórna skriňa (678 eur), skriňa šatníková (248 eur),
základný regál 3M 1000x2000x500 mm (625 eur), 11 ks výškovonastaviteľná zostava pre I.stupeň set
ESO (lx lavica+2x stolička) (1 528 eur), 24 ks výškovonastaviteľná zostava pre II.stupeň (lx
lavica+2x stolička) (3 333 eur), 16 ks skriňa M3 (2 160 eur), vešiakový panel (42 eur), 3 ks skriňa
(599 eur), stôl zasadací (98 eur), 7 ks skriňa M2 (994 eur),

4695

Prevádzkové stroje, zariadenia - 536 eur - keyboard YAMAHA PSR-E443 (241 eur), 5 ks Kärcher
čistič okien WV 2 premium (295 eur),
Všeobecný materiál - 3 888 eur, z toho
Školské tlačivá - 367 eur - vzdelávací poukaz, triedne knihy pre primárne vzdelávanie, triedne knihy
pre nižšie stredné vzdelávanie, triedne výkazy pre primárne vzdelávanie, triedne výkazy pre nižšie
stredné vzdelávanie, listy bianco s potlačou štátneho znaku SR , sériou a číslovaním, obaly z PVC,
hospodárske tlačivá -kniha príchodov a odchodov, dovolenka, cestovný príkaz, kniha evidencie
návštev, zápisnica o prevzatí školy, kronika, obálky s doručenkou,
Čistiace prostriedky - 1 458 eur - hygienické potreby ILLE (724 eur) - toaletný papier, papier na ruky,
tekuté mydlo, dámska hygiena, držiak na kefy, mydlo v pene+zásobníky, čistiace potreby (734 eur) prášok Teny, Domestos, Savo, Jar, prach na pranie, Dettol, protex mydlo, Sanytol, rukavice, utierka
švédska, vrecia do koša 30 I, 60 I a 120 I, handry na podlahu, handry na tabuľu, mop, sáčky do
vysávača, sieťky na mydlo, odstraňovač vodného kameňa, dezinfekcia výpočtovej techniky počítačov a klávesníc, rýchloobväz,
Kancelárske potreby - 1 413 eur - tonery do tlačiarní (738 eur), kancelárske potreby (266 eur)- perá,
krieda, kramličky, lepidlo, školská špongia, fixy na tabule, pripínačky, lepiaca páska, poradač pákový,
obálky, farebný papier, výkresy, DVD na zálohovanie disku, páska na evidovanie DDHM, obaly na
klasifikačné záznamy, magnetky, korektor, fixy, euroobaly, zásobníky z PVC, USB kľúč, štipce, špagát,
filc, krepový papier, stuha, lamino fólia, rozlišovacie vesty (170 eur), kancelársky papier (239
eur+UMB BB),
Údržbársky materiál - 650 eur- bežný materiál na údržbu školy, ktorý sa nakupuje podľa potreby hmoždinky, skrutky, podložky, ventil, vrták, predlžováky, žiarovky, sifón, koliesko na stoličku, rukavice,
silon do kosačky, baterky, lepidlo, zásuvka, zámok, páska izolačná, silikón, klince, batéria klasik,
záves, rozlišovač na kľúče, uholník, sedátko, tmel akryl, páska maliarska, špagát, žiarovky do
mikroskopu, farba, štetec, riedidlo, valček-maľovanie vstupnej chodby, prostriedok na ničenie buriny,
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky - 2 050 eur,
Učebnice nemeckého jazyka - BESTE FREUNDE + CD (285 eur), predplatné PaM (59 eur), predplatné
poradca 2018 (59 eur), knihy do metodického kabinetu a kabinetu 1.-4. - Talent v škole, čitateľské
tabuľky, čítanie pre dyslektikov (40, eur), personálne riadenie (213 eur), administratíva a hospodárenie
školy (207 eur), dokumentácia ZŠ (226 eur), testovanie 9 (78 eur), integrácia v škole (186 eur),
vzdelávanie detí s poruchami (175 eur), profesijný rozvoj ZC školy (90 eur), Slávik Slovenska (5 eur),
mapy-Slovensko v čase, Samova ríša, Veľká Morava, Uhorsko, Československo, Hymna,piesne, poster
panovníci (105 eur), kinetický piesok (142 eur), životný cyklus-mravec (9 eur), matematika
a geometria-jednoduché stroje (101 eur), CD-inštrumentácia piesní pre 1.-4. ročník (35 eur), hravá
matematika 2 (16 eur), DVD+kniha Beste Freunde (19 eur),
Pracovné odevy - 283 eur - ochranný pracovný odev - vesta, nátelník, tričká, tepláky, pracovná
obuv, pracovná bunda,
Potraviny - 313 eur - pramenitá voda,
Palivá - 54 eur - benzín + olej do kosačky
Licencie - 210 eur - licencia - program Viac ako peniaze (30 eur), licencia - interaktívna chémia 7.9. ročník (180 eur),
Komunikačná infraštruktúra - 233 eur - router mikrotik (77 eur), 2 ks switch netgear+káble,
konektory, spojky, batéria do počítača (156 eur),
Prepravné - 72 eur - prepravné - návšteva dopravného ihriska Žiar nad Hronom,
Údržba výpočtovej techniky - 683 eur - údržba programov účtovníctvo Korwin (191 eur), mzdy
a personalistika Winpam (143 eur), údaje o žiakoch ASC agenda (349 eur),
Údržba prev.strojov - 1 321 eur - oprava mikrovlnnej rúry (7 eur), elektroinštalácie-I.etapa
v budove ZŠ (2 eurá), kanalizácie č.dv.23 (767 eur), práčky (41 eur), výmena trojcestného ventilu,
oprava potrubia v kotolni (359 eur), údržba kopírovacích strojov a tlačiarní (145 eur),
Údržba budov - 1 090 eur - maliarske a natieračské práce - č.dv.23 (50 eur), č.dv.36, 52, 103
(480 eur), č.dv.66 (200 eur), oprava omietky sadrou a tmelom, maľovka, izolácia pretečených fľakov
č.dv 73 a 74 (360 eur),
Nájomné - 157 eur - ročný prenájom dávkovača vody (132 eur), ročný poplatok za prenájom riešenia
manažmentu tabletov Samsung School (25 eur),
Školenia, kurzy - 469 eur - poplatky za semináre, školenia pedag. aj nepedag. pracovníkov,
Všeobecné služby - 1 989 eur - zhotovenie kľúčov+vložka (57 eur), pečiatkový štočok - Číslo
zmluvy (10 eur), kontrola a čistenie komínov (69 eur), revízia hasiacich prístrojov + potvrdenie o
kontrole (205 eur), úradná skúška expanznej nádoby (360 eur), servis plynových kotlov, odborné

prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení (600 eur), odborná prehliadka a skúška
zabezpečovacieho zariadenia ESPRIT 748 (70 eur), služby technika BOZP a PO (396 eur), služby IT
technika (33 eur), odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí (189
eur),
Špeciálne služby - 163 eur - služby IT technika-analýzy zmazanej histórie internetového
prehliadača FIREFOX (29 eur), analýzy hardisku ASUS (29 eur), konzultácie v oblasti pracovno
právnych vzťahov (105 eur),
Pracovná zdravotná služba - 600 eur - pracovná zdravotná služba,
Poplatky a odvody - 520 eur - bankové poplatky za vedenie účtu (472 eur), poplatok SOZA (48
eur),
Stravovanie - 9 304 eur - stravovanie zamestnancov, režijné náklady za odobratú stravu (1 euro/1
obed) za zamestnancov,
Poistenie - 420 eur - poistenie zodpovednosti za škody osôb,
Povinný prídel SF - 4 672 eur - povinný prídel do sociálneho fondu podľa zák. 152/1994 Z. z.,
Provízia - 16 eur -za nákup stravných lístkov,
Odmeny mimopracovného pomeru - 440 eur - odmeny na základe dohody o vykonaní práce
inštruktor a záchranár,
Dane - 972 eur - miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ.

Základná škola - nenormatívne prostriedky - bežné výdavky (kód 111 j : 13 407 eur

Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 1 820 eur z toho
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - 140 eur - detské perkusívne nástroje výrobné
z plastu, balík 5 sád samostatných plastových trubičiek narezaných na rôzne dĺžky-durová stupnica
v tónine C,
Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky - 1 283 eur 1 ks nástenná tabuľa-ruská abeceda-azbuka (67 eur), laboratórne pomôcky, slovné druhy-neohybné,
Afrika fyzická, vzory-podstatné mená, Európa fyzická, vzory-prídavné mená, číselná os, CD-anatómia
človeka (840 eur), biológia-tlakomer M2 (43 eur), tlakomer M3 (58 eur), informatika 4/ a informatika
5/ (275 eur),
Všeobecný materiál - 213 eur - Bystrík -didaktická postrehová hra (23 eur), tonery (190 eur),
Licencie - 184 eur - výučbový softvér SJ 3.roč, 4. roč.

Príspevok na učebnice - 142 eur - učebnice Prvouky pre druhákov (43 ks učebníc),
Príspevok na lyžiarsky kurz 6 750 eur , z toho
Cestovné náhrady - 6 099 eur - ubytovanie, strava, skipasy,
Preprava - 617 eur - preprava autobusom,
Poistné - 34 eur - poistenie horská služba,

Príspevok na školu v prírode 4 695 eur - škola v prírode sa uskutočnila v 2 termínoch
Cestovné náhrady - 4 465 eur - ubytovanie a strava,
Preprava -230 eur - preprava autobusom,

Bežné výdavky - z mestských prostriedkov a vlastných príjmov 17 892 eur (s kódom 41):
Energie - 694 eur - elektrická energia (394 eur) a zemný plyn (300 eur),
Vodné, stočné - 495 eur - vodné, stočné a zrážková voda,
Interiérové vybavenie - 2 696 eur - 12 ks kreslo bronco žltá a krémová (792 eur), 1 ks kancelárske
kreslo (143 eur), 4 ks stolička drevená (235 eur), 2 ks spisová skriňa (454 eur), 2 ks korková nástenka
(116 eur), 2 ks panel korkový 120x150 (380 eur), 2 ks vitrína na víťazné poháre (190 eur), 1 ks
otočná tabuľa Magnetic 150x100 (252 eur), skriňa šatníková (134 eur)-časť

Výpočtová technika - 1 217 eur - tlačiareň OKI (326 eur), tlačiareň HP LJ PRO (214 eur), notebook
DELL Vostro (677 eur)
Všeobecný materiál - 1 724 eur - pomôcky pre budúcich prvákov (690 eur) ako výkresy A3,A4,
pastelky, štetce, farby temperové, vodové, fixy, guma, voskovky, ceruzky, strúhatko, perá pre
budúcich prvákov (46 eur), tonery (528 eur), kancelársky papier (341 eur), hygienické utierky,
toaletný papier (49 eur), 6 ks slúchadlá s mikrofónom a náušníky (35 eur), 11 ks stereo slúchadlá (35
eur),
Knihy, časopisy, noviny a učebnice - 2 009 eur - pracovné zošity - budúci prváci - Matematika
pre každého prváka, Moje prvé čiary - blok prípravných cvikov, Písanie v prvom ročníku (5 písaniek
s predtlačou) (255 eur), teplákové súpravy s logom školy (1 359 eur), tématické výchovnovzdelávacie
plány (69 eur), malá násobilka (89 eur), Deustchland im Uberblick (98 eur), 8 ks motyka (86 eur), 15
ks hrable 16-zub.(53 eur),
Palivo - 46 eur - benzín do snežnej frézy,
Licencie - 232 eur - výučbový softvér Svet všeobecnografický (116 eur) a Slovenská republika (116
eur),
Údržba budov - 2 880 eur - renovácia a olištovanie klasických parkiet natretých farbou v malej
telocvični,
Všeobecné služby - 3 974 eur - umývanie okien na budove školy a telocvični ( 2 839 eur), servis
multifunkčného ihriska umelá tráva, oprava spojov, vyčistenie trávy a dopieskovanie (1 135 eur),
Poistenie - 1 413 eur - poistenie budovy a iných stavieb vrátane multifunkčného ihriska, všetky
sklenené časti budovy a stavebné súčasti budovy, súbor hnuteľného majetku a cudzí hnuteľný
majetok užívanýjskolou,
Odmena DoPČ - 512 eur - vyplatená odmena z dohody o pracovnej činnosti pre správcu
multifunkčného ihriska.

Finančné prostriedky z roku 2016 - kód 131G - bežné výdavky 60 650 eur
Hradené faktúry
zemný plyn (3 364 eur), elektrická energia (1 181 eur) a vodné, stočné (5 eur)
koberec s obšitím (132 eur), nábytok na mieru skriňa 2-dverová spodná (540 eur)
dataprojektor BENQ, stropný držiak, kábel VGA (3 821 eur)
zváračka (349 eur)
oprava elektroinštalácie - I.etapa (50 408 eur)
verejné obstarávanie-realizácia kompletnej zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie nie
bežne dostupných stavebných prác (500 eur) a činnosť stavebného dozoru- "Oprava
elektroinštalácie -1. etapa" (350 eur)

Školská jedáleň, Školský klub detí, Centrum voľného času - kód 41,111,11H
Bežné výdavky 630, transfery 640 v eur:
ŠJ
kód 41

ŠKD
kód 41

cvč
kód 41

CVČ
kód 111

CVČ
kód 11H

Bežné výdavky 630

- cestovné
- elektrická energia
- zemný plyn
- vodné, stočné, zrážky
- poštové služby
- telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- prev.stroje,prístroje
- výpočtová technika
- všeobecný materiál
- knihy,časopisy,noviny
- pracovné odevy
- potraviny
- údržba výpočt.techniky
- údržba prev.strojov

14
4825
2517
1944
7
124
2065
620

25
1113
2520
902

2369
98
320

2160
215

486
594
211

1080

42
1370

54
71
204

28
570
205

1310

329
638

- údržba budov
- nájemné za prenájom
- školenia,kurzy,semináre
- všeobecné služby
- pracovná zdrav.služba
- poplatky banke
- stravovanie
- povinný prídel SF
- odmeny DoVP,DoPČ
- dane-komunálny odpad
Spolu výdavky 630
Transfery 640
- transfer na nem.dávky
Spolu výdavky 640

4560

240
40
869
60
89
1807
449

1031
378

150
23202

100
9624

156
156

236
236

40
60
5
180
76
844
25
4127

1310

1770

Školská jedáleň
Bežné výdavky (kód 41) : 23 202 eur
Cestovné - 14 eur pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách,
Energie - 7 342 eur - elektrická energia (4 825 eur), zemný plyn (2 517 eur),
Vodné - stočné - 1 944 eur za vodné, stočné a zrážková voda,
Poštové služby - 7 eur - poplatok za doručenie - stravné lístky,
Telekomunikačné služby - 124 eur - poplatky za telekomunikačné služby,
Interiérové vybavenie - 2 065 eur - rebrík AL 8 stup. (43 eur), vozík PH 158 (35 aur), sušiak (13
eur), 6 ks policová zostava PZ-4 100x50x170 (1 974 eur),
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia -620 eur - plynová stolička (561 eur), Kärcher čistič
okien WV2 premium (59 eur),
Všeobecný materiál - 2 369 eur, z toho
kancelársky potreby - 41 eur - kancelársky papier , euroobaly, spisové dosky, kancelárske spony,
fixy, ceruzky, perá, zošity A4, A5,
údržbársky materiál- 67 eur - žiarivka, žiarovka, ventil, vĺčko, štetec, farba, riedidlo
čistiace prostriedkv-1 976 eur - ILLE-hygienické potreby-toaletný papier, mydlo, papierový uterák
(237 eur), hygienické utierky a toaletný papier (66 eur), čistiace potreby (1 673 eur) napr. stavil ultra
pre um.riadu, sirpav ultra koncentrát-dezinfekcia na podlahy, prostriedok na riad, handry, gél
antibakteriálny, čistiaci prostriedok na okná, tekuté mydlo, dezinfekcia na stoly, oplachovací
prostriedok pre lesk, vrecia na odpady, prach na pranie, tabletková soľ do umývačky riadu, chlórové
tabletky, gumené rukavice, Savo, Sanytol spray a iné,
vybavenie kuchyne (285 eur) - lopatka* zmeták, miska, vedro, cedník, strúhadlo, lyžica, štetec, kefa,
metla na krém, stierka, varechy, tíčik na mäso, valček na cesto, kefka na ruky, špachtôla tvrdá, nôž,
nôž porcovací, kefa na fľaše, kastról smaltovaný, hrniec smaltovaný, krájač, 96 ks vidličky, 16 ks
sklené poháre na vodu,
Knihy, časopisy, noviny - 98 eur - predplatné časopisu škola a stravovanie,
Pracovné odevy - 320 eur - pracovná obuv, pracovná vesta, pracovné nohavice, kuchárske čiapky,
tričká, pracovný plášť, pracovná blúza, čižmy biele nízke,
Údržba výpočtovej techniky - 71 eur - objednávanie stravy cez internet (32 eur), aktualizácia
a servis programu ŠJ (39 eur),
Údržba prev.strojov - 204 eur - oprava plynovej panvice (29 eur), vyčistenie horáka na plynovej
stoličke (12 eur), oprava vodovodného potrubia (163 eur),
Údržba budov - 4 560 eur - maliarske a natieračské práce-kuchyňa, chodba, kancelária vedúcej ŠJ,
zárubne 3 ks (945 eur), 2 ks okenné sieťky s montážou (58 eur), oprava skladov ŠJ (sklad zeleniny
a sklad čistiacich prostriedkov) - odstránenie vlhkosti, výmena okien, pokládka dlažby, stierky ( 3 557
eur)
Školenia, kurzy, semináre - 40 eur - poplatok za seminár,
Všeobecné služby - 869 eur - deratizačné práce (62 eur), revízia a preskúšanie komínov (9 eur),
čistenie lapačov tukov (384 eur), revízia a oprava výťahu (56 eur), technik BOZP a PO (40 eur), revízia
hasiacich prístrojov (9 eur), kalibrácia meradiel-vlhkomer, vpichový teplomer, teplomer chladnička,
teplomer mraznička (236 eur), overenie váh (56 eur), tlačiarenské služby-poštový peňažný poukaz (17
eur),
Pracovná zdravotná služba - 60 eur,

Poplatky a odvody - 89 eur - poplatky za bankové služby,
Stravovanie -1 807 eur - stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 euro/obed,
Povinný prídel SF - 449 eur - povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.,
Dane - 150 eur - miestny poplatok za komunálny odpad.

Školský klub detí (ŠKD)
Bežné výdavky (kód 41) : 9 624 eur
Cestovné - 25 eur pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách,
Energie - 3 633 eur - spotrebovaná elektrická energia (1 113 eur), zemný plyn (2 520 eur),
Vodné - stočné - 902 eur - vodné, stočné a zrážková voda,
Interiérové vybavenie - 1 080 eur - 8 ks skriňa dvojdverová policová ,
Všeobecný materiál - 2 160 eur - veľká súprava modelov (707 eur), kancelársky papier (52 eur),
kalendáre na rok 2018 (5 eur), tlačivá pre ŠKD - triedna kniha, rozvrh týždennej činnosti, osobný spis
dieťaťa (43 eur), čistiace prostriedky - ajax, jar, savo, teny prášok (187 eur), hygienické utierky
a toaletný papier (58 eur), spoločenské hry a hračky napr. soft tenis, futbalová lopta, obrázková lopta,
športová hra Catch Balí, badminton, lopár, lego, Včielky, Klobúčik Hop, domček (299 eur), vyšívanie
biele (150 eur), švihadlo s loptičkou (82 eur), všeobecný materiál (577 eur) napr. pastelky, lepiaca
páska , lepiace tyčinky, strúhatká, špagát, výkresy A3,A4, temperové farby, vodové farby, sady
gélové perá, vysekávače, sady fixy, nožnice, papierové servítky, spray sneh biely, farebný papier,
krepový papier, euroobal, listová spona, stuha, slamky, alobal, kramličky, samolepky, nálepky,
úložné boxy, priadza, sieť na vnútorné okná,
Knihy,časopisy,noviny -215 eur - predplatné výchovný program pre ŠWZ
Všeobecné služby - 40 eur - činnosť technika BOZP a PO ,
Pracovná zdravotná služba - 60 eur,
Stravovanie - 1 031 eur - stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 euro/obed,
Povinný prídel SF - 378 eur - povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.,
Dane - 100 eur - miestny poplatok za komunálny odpad.

Centrum voľného času (CVČ)
Bežné výdavky (kód 41) : 4 127 eur
Energie - 1 080 eur - elektrická energia (486 eur), zemný plyn (594 eur),
Vodné - stočné - 211 eur za vodné, stočné a zrážkovú vodu,
Prev.stroje, prístroje, zariadenia - 42 eur - stejeorádio s CD prehrávačom,
Všeobecný materiál - 1 370 eur - tlačivá pre CVČ - záznam o práci vo voliteľnom predmete, triedna
kniha (11 eur), potvrdenky s juxtou (12 eur), kancelársky papier (26 eur), materiál na kreatívne práce
(152 eur - sklenené trubičky, brúsené koráliky, korálky, ihla na korálky, magnetické zapínanie),
mobilné badmintonové stĺpiky - časť (29 eur), masážne loptičky, fitness gumy (23 eur), 1 ks lampa do
dataprojektora (177 eur), lepidlo a lak na decoupage, ryžový papier, sada plochých štetcov, perlové
pero-zlatá,ľadový kvet, grafitové, lepiace tyčinky (87 eur), 10 ks volejbalová lopta (220 eur), 15 ks
gumená lopta (36 eur), sieť na lopty (6 eur), tonery (317 eur), hygienické utierky a toaletný papier
(50 eur), kuchynské potreby - lopatka na tortu, panvica na lievance, šľahač ručný, kuchynská váha,
plech na pečenie, pekáč na dolky, papier na pečenie (73 eur), fixy na textil, akrylové farby, dierovač
ozdobný, ozdobné nožnice ( 128 eur), lepidlá, špendlíky, farba latex (18 eur), baterky do mikrofónu (5
eur),
Potraviny - 54 eur - potraviny na krúžok Šikovná vareška
Nájomné za prenájom miestnosti - 240 eur - vstupy do fitnescentra - krúžok Posilňovňa
u Marušku,
Poplatky a odvody - 5 eur - poplatok banke za vklad,
Stravovanie - 180 eur - stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 euro/obed,
Povinný príde] SF - 76 eur - povinný prídel SF podľa zákona NR SR č.152/94 Z.z.,
Odmena DoPČ - 844 eur - odmeny na základe dohôd o pracovnej činnosti - externí zamestnanci krúžková činnosť,
Dane - 25 eur - miestny poplatok za komunálny odpad.

Bežné výdavky ŕkód 11H ) ; 1 770 eur
Centrum voľného času dostalo finančné prostriedky na zabezpečenie záujmového vzdelávania detí
s trvalým pobytom v obci
Tekovská Breznica - 420 eur - zemný plyn (138 eur), vodné, stočné a zrážky (102 eur), 6 ks
florbalové hokejky (162 eur), 10 ks florbalová lopta (18 eur),
Rudno nad Hronom - 330 eur - zemný plyn (174 eur), 1 pár mobilné badmintonové stĺpiky (156
eur) - časť,
Veľká Lehota - 60 eur - zemný plyn,
Orovnica - 600 eur - zemný plyn (2 eurá), vodné, stočné (104 eur), elektrická energia (28 eur), 5 ks
klávesnica+myš (164 eur), 4 ks tretry bežecké (162 eur), 6 ks kriketová loptička (25 eur), 1 ks pásmo
50 m (11 eur), 2 ks ukazovateľ skóre (51 eur), 1 ks brankársky dres komplet (31 eur), 2 ks
brankárske rukavice (22 eur),
Brehy -300 eur - zemný plyn (136 eur), 5 ks klávesnica+myš (164 eur),
Stará Kremnička - 60 eur - zemný plyn.

Nenormatívne finančné prostriedky (kód 111) - vzdelávacie poukazy 5 216 eur
odmeny za vedenie záujmového útvaru (2 896 eur) + odvody do poisťovní (1 010 eur)
Všeobecný materiál - 1 310 eur - 12 ks dievčenská sukňa (60 eur), 10 ks prekážka kužeľ (49 eur),
1 sada mét farebná (18 eur), 30 ks gymnastická podložka (60 eur),l ks guma na skok do výšky (21
eur), 10 ks rozlišovačky (25 eur),l ks mini kompresor (57 eur),10 ks basketbalová lopta (183 eur), 11
ks volejbalová lopta (467 eur),3 ks trampolína (100 eur), 36 ks badmintonové košíky (66 eur), 15 ks
švihadlo (45 eur),l ks brankárske florbalové rukavice (22 eur),10 ks florbalová lopta (20 eur), tonery
(117 eur),

Transfery (640)
Finančné prostriedky boli použité na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dopravné
pre žiakov (školský obvod Rudno nad Hronom) a odchodné do dôchodku pre 1 pedagogického ZC:
ZŠ náhrada príjmu
1 204 eur (kód 111)
ZŠ dopravné pre žiaka
513 eur (kód 111), z toho 185 eur (kód 131G)
ZŠ odchodné
3 057 eur (kód 111)
ŠJ náhrada príjmu
156 eur (kód 41)
ŠKD náhrada príjmu
236 eur (kód 41)
Spolu čerpané

5 166 eur

Sociálny fond - Tvorba a čerpanie v roku 2017
Počiatočný stav k 1.1.2017
1 817 eur
Tvorba SF v roku 2017
5 574 eur
Čerpanie SF v roku 2017
4 831 eur
Zostatok k 31.12.2017
2 560 eur
Čerpanie sociálneho fondu - vyplatené príspevky na stravovanie, posedenie s dôchodcami pri
príležitosti mesiaca „Úcty k straším" , pohostenie - slávnostná schôdza na začiatku roka šk.roka
2017/2018 a ukončenie šk.roka 2016/2017 , odchod do dôchodku, odmena pri životnom jubileu, Deň
učiteľov.

C/

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

Aktíva
Pozemky

Stavby

Samostatné hnuteľné veci

eur Pasíva
32 501 Výsledok hospodárenia
(rozdiel majetku a záväzkov)
948 899 Zúčtovanie odvodov príjmov
rozp.organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa
8 295 Zúčtovanie transferov rozpočtu
obce

eur
-223

2 676

991 763

Obstaranie dlhodob.hmot.maj.
Materiál
Odberatelia
Ostatné pohľadávky
Pohľad.z nedaňových príjmov
Bankové účty
Náklady budúcich období
Spolu :

4 776 Dlhodobé záväzky
2 167 Krátkodobé záväzky
187 Výnosy budúcich období
2 461
9
85 761
1 014
1 086 070

2 560
86 524

2 770

1 086 070

Aktíva
- Zostatková hodnota PH M 994 471 eur
( stavby 948 899 eur + pozemky 32 501 eur + samostatné hnuteľné veci 8 295 eur + obstaranie
DHM - projektová dokumentácia-rekonštrukcia školskej kuchyne 4 776 eur),
- Materiál - 2 167 eur - potraviny na sklade ŠJ,
- Odberatelia - 187 eur - neuhradená odberateľská faktúra Davital 67 eur, Knaufinsulation 120 eur,
- Ostatné pohľadávky 2 461 eur - dobropis vyúčtovanie zemného plyn SPP 1 807 eur a elektrickej
energie SSE 654 eur
- Pohľadávky z nedaň.príjmov - 9 eur - neuhradené poplatky CVČ
- Bankové účty 85 761 eur, je tu zahrnutý depozitný účet vo výške 75 859 eur (mzdy a odvody
12/2017), účet sociálneho fondu vo výške 2 560 eur, stravovací účet 7 261 eur, zostatok na
výdavkovom účte 62 eur a zostatok na príjmovom účte 19 eur.
- Náklady budúcich období vo výške 1 014 eur - tu je zahrnuté predplatné odbornej literatúry na rok
2018, licencia programu WINPAM 2018, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - časť na rok
2018, telekomunikačné služby, aktualizácia programu ŠJ 4, prihlasovanie sa na stravu, školské
licence, školský rozhlas 2018.
Pasíva
- Celkový výsledok hospodárenia - - 223 eur (rozdiel majetku a záväzkov) neuhradené faktúry
k 31.12.2017, časové rozlíšenie nákladov budúcich období - faktúry uhradené v roku 2017, týkajúce
sa roku 2018
- Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa 2 676 eur - dobropis zemný plyn SPP
1 807, dobropis elektrická energia SSE 654, neuhradené odbératelské faktúry Davital 67 eur a
Knaufinsulation 120 eur, neuhradené poplatky CVČ 9 eur, neodvedené príjmy-zostatok príjmového
účtu 19 eur
- Zúčtovanie transferov rozpočtu obce 991 763 eur - zostatková hodnota dlhodobého hmotného
majetku vo výške 991 701 eurr a 62 eur neminutá dotácia,
- Dlhodobé záväzky 2 560 eur - záväzky zo sociálneho fondu,
- Krátkodobé záväzky 86 524 eur - zahrnuté záväzky voči dodávateľom 1 260 eur, prijaté preddavky stravné 8 050 eur, nevyfakturované dodávky 1 355 eur, iné záväzky 265 eur (217 eur DDP ZC a 48
eur odborové príspevky), zamestnancom 42 692 eur, záväzky voči inštitúciám sociálneho
zabezpečenia a zdravotného poistenia vo výške 26 935 eur, záväzky voči daňovému úradu vo výške
5 967 eur,
- Výnosy budúcich období 2 770 eur - majetok ŠR + cudzí

D/ Náklady a výnosy v roku 2017

Náklady v eur
Spotreba materiálu
Plyn, elektrika, vodné
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Služby - revízie, poštovné, stočné
Mzdy, dohody
Odvody SP, ZP
DDP zamestnávateľ

Hlavné
Školské
Účet hospodárenie stravovanie
Spolu
77 907
501
46 413
124 320
502
33 338
33 338
511
36
36
512
1 251
1 251
518
88 522
88 522
521
531 269
531 269
524
183 440
183 440
525
2 516
2 516

Stravné zamestnanci
Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prev.činnosť
Odpisy
Poplatky za vedenie účtu
Náklady z odvodu príjmov
Náklady z budúceho odvodu príjmov
Náklady spolu

Výnosy v eur
Tržby - zinkasované príjmy
Ostatné výnosy z prev.činnosti
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce
Výnosy z bežných transferov zo ŠR
Výnosy z kapitálových transferov
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia

527
538
548
551
568
588
589

22 551
1 246
513
142 718
2 863
29 911
2 657
1 089 244

77 907

22 551
1 246
513
142 718
2 863
29 911
2 657
1 167 151

Školské
Hlavné
hospodárenie
stravovanie Spolu
100 396
22 489
77 907
8 122
8 122
163 553
163 553
750 855
750 855
142 718
142 718
1 087 737
77 907
1 165 644

Účet

602
648
691
693
692,694,698
- 1 507

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:
Faktúry uhradené v roku 2016 účtované do nákladov v roku 2017
Neuhradené faktúry k 31.12.2017
Čipy ŠJ
Režijné náklady ŠJ
Faktúry dodávateľom z roku 2016 uhradené v roku 2017
Faktúry uhradené v roku 2017 účtované do nákladov v roku 2018
Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie

- 1 291 eur
- 1 208 eur
-61 eur
+ 18 eur
+50 eur
+985 eur
-1 507 eur

V Novej Bani dňa 15.03.2018

J
Mgrc Slavomíra Bagalová
riaditeľka ZŠ Jána Zemana

AA

Základná umelecká škola, Kollárova č. 5, 968 01 Nová Baňa

Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2017

A/ Hodnotenie projektu 11.1.2. Základná umelecká škola
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola
Zámery projektu: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

Cieľ:
Plnenie:

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Hodnotenie:

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej
činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov
Podmienky výchovno-vzdeiávacieho procesu sa snažíme zlepšovať a podporu
výchovno-vzdelávacej činnosti realizovať rôznymi formami práce, vychádzajúc zo
skúseností a iniciatívy pedagógov.
Počet žiakov ZUŠ

2014
380

2015
380

2016
380

2017
380

398

394

400

413

2018
380

2019
390

2018
5

2019
7

Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili

2014
5

2015
5

2016
5

2017
5

9

9

6

6

Žiaci sa
1)
2)
3)
4)
5)
6)

zúčastnili následovných regionálnych súťaží:
Krajské kolo - Hnúšťanský akord
Akordeónová súťažná prehliadka
Červené jabĺčko - súťaž v speve ľudových piesní
AMFO 2017 - amatérska fotografia Žiar nad Hronom
Dolina, dolina - súťažná prehliadka ľudových piesní
Novobanská jar - regionálna spevácka súťažná prehliadka

Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili
2014
2015
2017
2016
6
6
6
6

9

15

15

16

2018
6

2019
8

Hodnotenie:

Žiaci sa zúčastnili nasledovných celoslovenských súťaží:
hudobný odbor:
1) Akordeónová súťaž ZUŠ Kremnica
2) Klavírna súťaž Piano v modernom rytme - Bojnice
3) Klavírna súťaž - Schneiderova Trnava
4) Prehliadka v hre na saxofón v sólovej a komornej hre - Stará Ľubovňa
5) Spevácka súťaž populárnej piesne - Bojnice
6) Kremnické laso 2017 - spevácka súťaž
7) Mládež spieva - súťaž detských speváckych zborov
8) Detský hudobný festival Jána Cikkera XXV. Ročník - súťaž v sólovej hre na
klavíri
9) 16. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených
dychových nástrojoch - Nižná na Orave

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Hodnotenie:

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota

výtvarný odbor:
Bohúňova paleta
Slovensko - krajina v srdci Európy
Fotozážitky s pamiatkami
AMFO - 2017
Banskoštiavnický odkaz
My sa nevieme sťažovať nahlas
Snívalo sa mi

Okrem celoslovenských súťaží sa žiaci zúčastnili aj nasledovných medzinárodných
súťaží:
1) Vesmír očami detí - medzinárodná výtvarná súťaž
2) Flautiáda - medzinárodná súťaž v hre na flaute
3) 14. svetový cimbalový kongres - Banská Bystrica
Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť

2014
13

2015
13

2016
16

2017
16

23

29

29

29

2018
16

2019
20

Veľké verejné koncerty v kine Vatra - 3-krát (Prehliad ka ľudového spevu a hudby,
Slávnostný záverečný konc<srt, Vianočný koncert),
Iné koncerty na požiadaní e v meste Nová Baňa (spom enka na oslobodenie mesta,
stavanie mája, Noc múzeí - žiaci LDO, Vianočné trhy CVČ Nová Baňa, Benefičný
koncert kino Vatra a DK Breihy a i.).
Vystúpenie žiakov v hre na heligónku na rôznych podujat iach (Novobanskí heligonkári,
Heligonkári v Žarnovici a i. ) Vystúpenia žiakov hudobné ho odboru pre Štátne lesy podnik Žarnovica a Knauf I nsulation Nová Baňa. 2 jesenilé koncerty pre seniorov. 60.
výročie vzniku Gymnázia F. Švantnera v Novej Bani.
Vianočný koncert pre senio rov - Pohronské múzeum.
Vianočný koncert - kostol EJrehy.
11. Medzinárodný festival a dventnej a vianočnej hudby v Bratislave.
Koncerty pre verejnosť v k<jncertnej sále - 11.
Počet uskutočnených výchovných koncertov
2014
6

2015
6

2016
6

2017
6

2018
6

2019
6

Skutočná
hodnota

4

Hodnotenie:

Realizované 2 výchovné koncerty pre žiakov MŠ v ZUŠ, 1 výchovný koncert
v priestoroch MŠ Nábrežná, MŠ Brehy, Spojená škola Hrabiny, 2 vianočné výchovné
koncerty v Pohronskom múzeu.
Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Hodnotenie:

9

8

7

2014
3

2015
3

2016
4

2017
4

7

7

9

6

2018
4

2019
5

Žiaci sa prezentovali v nasledovných výstavách a prezentáciách:
1) Výstava žiakov v Kine Vatra - Záverečný slávnostný koncert
2) Celoročná expozícia v priestoroch vestibulu školy s aktuálnou tématikou
3) Výstava prác absolventov 4. ročníka 2.časti l.stupňa v mesiaci jún 2017
4) Výstava prác absolventov 4. ročníka 1.časti l.stupňa v mesiaci jún 2017
5) Čaro grafických techník - vernisáž výstavy v Pohronskom múzeu
6) Prezentácia vianočných výrobkov na Vianočných trhoch v CVČ Nová Baňa.
Výstavy sú charakteristické svojou rozmanitosťou techník a vyspelosťou vo výtvarnom
prejave detí.

B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ Príjmy bežného rozpočtu v eur:
Príjmy za

Za školy a školské
zariadenia- Školné
Z vkladov-úroky z BÚ
Z dobropisov
Vratký
Zo štátneho rozpočtu
Z rozpočtu VÚC
Spolu

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť

28 500

29 600

30 214

1
0
0
0
0

1
3 463
2 984

0
3 463
2 984

1 287

1 287

28 501

37 335

37 948

Za školy a školské zariadenia - školné - 30 214 eur - zinkasované príspevky na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a platného VZN mesta Nová Baňa č. 1/2013:
Prípravné štúdium HO - skupinové vyučovanie
6,- eur/mesiac
Hudobný odbor - individuálne vyučovanie
9,- eur/mesiac
Výtvarný odbor - skupinové vyučovanie
4,- eur/mesiac
Literárno-dramatický odbor - skupinové vyučovanie
4,- eur/mesiac
Obligátny nástroj nad rámec učebných plánov
2,- eur/mesiac

Z dobropisov - 3 463 eur - vyúčtovanie zemného plynu za rok 2016 - preplatok

Vratký - 2 984 eur - z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016, Všeobecná
zdravotná poisťovňa 2 195 eur a Dôvera 789 eur

Z rozpočtu vyššieho územného celku - 1 287 eur - finančná dotácia z vlastných príjmov
Banskobystrického samosprávneho kraja na projekt - Prehliadka ľudového spevu a hudby - 22.
výročie

2/ Prijaté prostriedky bežného rozpočtu vrátane vlastných príjmov organizácie v eur:

Bežný rozpočet - kód 41 - prostriedky z rozpočtu mesta

Prijaté

321 742
56 090

- na mzdy a odvody, transfery
- bežné výdavky vrátane vlastných príjmov
Spolu bežný rozpočet - kód 41

377 832

Bežný rozpočet - kód 11H - BBSK

1 287

Spolu prijaté prostriedky - kód 41, 11H

379 119

3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur:

620-odvody

610-mzdy

ZUŠ 41
ZUŠ 11H
Spolu

Schvál.
rozp.
237 394
0

Rozp.
po zmeň.
237 042
0

Cerp.

237 394

237 042

235
627

235 627
0

Spolu

Rozp.
po zmeň
84 338
0

84 338

84 338

Cerp.
83 004
0
83 004

640-transfery

630-bež.v^/d.

ZUŠ 41
ZUŠ 11H

Schvál.
Rozp.
84 338
0

Schvál.
Rozp.
48 543
0

Rozp. po
zmeň.
56 090
1 287

48 543

57 377

Čerp.
51 081
1 287

Schvál.
Rozp.
10
0

52 368

10

Rozp.
Zmeň.

Čerp.
362
0

372
0

362

372

Spolu 610,620 ,630,640

ZUŠ 41
ZUŠ 11H
Spolu

Schvál. rozp.
370 285
0

Rozp. po zmeň.
377 832
1 287

370 285

379 119

Čerp.

370 084
1 287
371 371

Mzdy a odvody - 610,620 - kód 41
Transfer na mzdy 610-kód 41 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 24 pedagogických
zamestnancov a 2 nepedagogických zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov
v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a v zmysle zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch.
Priemerný plat v nasledovných štvrťrokoch roku 2017
SR) 1-04 štvrťročný výkaz o práci v školstve.

I.Q
II.Q
III.Q
IV.Q

Eviden.počet ZC
k posl.dňu štvrťroka
25
26
26
26

Priemerný plat
pedag.ZC
906,40
873,30
829,20
1 039,30

Priemerný plat
nepedag.ZC
563,10
563,10
566,90
785,50

podľa štatistického výkazu Škôl (MŠ

Transfer na odvody 620-kód 41 bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní,
sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.

Bežné výdavky - 630 - kód 41
Názov

Plyn, elektrická energia
Vodné,stočné
Poštové služby
Telekomunikačné služby

Interiérové vybavenie

Čerpanie
v celých
eur

7 774
193
99
621
523

Výpočtová technika

1 038

Prev.stroje, prístroje,
zariadenia

8 026

Špeciálne stroje

733

Všeobecný materiál

5 178

Knihy, časopisy,učebné
pomôcky

1 056

Pracovné odevy
Údržba výpočt.techniky

54
517

Údržba prev.strojov,
prístrojov

3 229

Údržba budov a ich častí

50

Nájomné
Školenia,kurzy,semináre
Všeobecné služby

169
50
7 944

Popis

Úhrada fa za plyn (6 132), elektrická energia (1 642)
Úhrada fa za vodné, stočné
Poštové služby
Úhrada fa za telefón a internet (618), bezpečnostná
SIM (3)
Rohožka (58), tabuľa (17), koberec (150), 2 ks
klavírna stolička (298)
Multifunkčné zariadenie Konica Minolta Bizhub 185
(420), notebook Lenovo (618)
Konvica SENCOR (15), 1 ks Bb tuba Thomann model
Študent (1699), 1 ks digitálne stage Korg Havian 30
(1469), 2 ks fotoaparát Canon+SDXC karta +púzdro
(1004), statív (40), párty reproduktor s bluetooth
(150), 1 ks akordeón delícia Junior 23 (1482), 1 ks
akordeón Weltmeister Topás IV (1678), gitara
Martinez (489)
Zabezpečovacie zariadenie (ústredňa, klávesnica,
záložný akumulátor, externá siréna, kryt sirény,
detektor pohybu, prístupový čip)
Kancelárske potreby a materiál (2 882)
Čistiace a hygienické potreby (397)
Tlačivá (377)
Údržbársky materiál (52)
Materiál pre výtvarný odbor (1 470)
Predplatné odbornej literatúry -Poradca (59),
Základná umelecká škola (211), personálne riadenie
(214), Slávik Slovenska (8), hudobná náuka-pracovný
zošit 1-6 (233), hravé notičky-pracovný zošit (194),
knihy pre výtvarný odbor (137) napr. Cézanne, Claude
Monet, Dali, Edgar Degas, Gustáv Klimt, Gustáv Mallý,
Rembrandt, Toulouse-lautrec, umenie kaligrafie,
..izmy, ako rozumieť modernému a súčasnému
umeniu
Ochranný pracovný odev-tričká, nohavice
Údržba programu Korwin (191), WINPAM (72),
internetová stránka školy a ASC agenda (199), oprava
užívateľského konta operačného systému (55)
Ladenie klavírov 15 ks (1200), oprava klavírovej
mechaniky klavíra PETROF (300), oprava harmonikyheligónky (144), údržba kopírovacích strojov a tlačiarní
(85), oprava klavíra August Forster (1500)
Maliarske a natieračské práce (50)-oprava steny
č.dv.10, oprava maľovky č.dv.8, demontáž konzoly
a oprava otvoru po nej č.dv.6
Nájom za prenájom rohožiek od firmy Lindstrom
Poplatok AZUŠ
Technik BOZP a PO (245), odborná prehliadka

Pracovná zdravotná služba
Poplatky a odvody
Stravovanie

432
267
7 464

Poistné
Prídel do SF
Provízia
Odmeny zamestn.mimo
pracovného pomeru
Dane

129
2 447
86
2 329

Spolu

673

a odb.skúška - e 1.spotrebičoch (95), opakovaná
vonkajšia prehliadka tlakových zariadení a vnútorná
prehliadka tlakového zariadenia (40), preskúšanie
komína (146), tlač fotografií, pozvánok a diplomov
(211), revízia a kontrola hasiacich prístrojov (28),
pranie rohoží (99), služby IT technika (88), kosenie
areálu školy, likvidácia a odvoz živého plota (282),
výroba tabla ZUŠ (152), stolárske práce-atypická
vstavaná skriňa, latkovanie lavičky (1 120), skriňa na
platne, rám na tablo, lišty dubové (397), odborná
prehliadka a odborná skúška bleskozvodového
zariadenia (75), šitie dievčenských tekovských krojov
(2 320), šitie oblečenia pre detský spevácky zbor
VOCE EUFONICO (2 326), vyhotovenie husľových
kľúčov k 65. výročiu založenia školy (300), obšitie
ochranného vaku na akordeón (20)
Pracovná zdravotná služba
Poplatky banke spojené s vedením účtov
Stravovanie pre zamestnancov vo forme stravných
lístkov
Poistné budovy
Povinný prídel do soc.fondu.
Odplata-stravné lístky
Vyplatené odmeny ZC, kt. vykonávajú práce na
základe DoVP, DoPČ, DoBPS - kurič, učitelia
Miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ

51082

Bežné výdavky - 630 - kód 11H -1 287 eur

Finančná dotácia z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja na projekt - Prehliadka
ľudového spevu a hudby - 22. výročie (05.05.2017)
Všeobecný materiál - 150 eur - vecné ceny účinkujúcim žiakom-obaly na noty
Všeobecné služby -1 137 eur - uhradené vystúpenie Rusín Čendéš orchester (1 100 ), tlač plagátov
a pozvánok (37).
Transfer 640
Čerpanie vo výške 372 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov.
Kapitálový rozpočet - kód 46-5 810 eur - rozpočet kapitálových výdavkov bol použitý na nákup
nového pianína PETROF P 122 N2.
C/ Sociálny fond - prehľad a čerpanie:

začiatočný stav k 1.1.2017
999 eur
tvorba SF v roku 2017
2 446 eur
čerpanie SF v roku 2017
2 574 eur
zostatok k 31.12.2017
871 eur
Zo sociálneho fondu boli čerpané finančné príspevky na stravu ( 1 914 eur), posedenie na záver roka
2017 (250 eur), odmena pri životnom jubileu (50 eur), regenerácia pracovnej sily (100 eur), prevencia
zdravia (260 eur).

D/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

Aktíva v eur

Pasíva v eur

Pozemky
Stavby
Samost.hnuteľné veci
Bankové účty
Náklady budúcich období
SPOLU AKTÍVA

5
53
17
30

039
257
357
372
121

106 146

Výsledok hospodárenia
Zúčtov.medzi subj.VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

-

SPOLU PASÍVA

106 146

1 140
75 714
871
30 701

Aktíva
- Zostatková hodnota DHM 75 653 eur
( stavby 53 257 eur + pozemky 5 039 + samostatné hnuteľné veci 17 357).
- Bankové účty 30 372 eur , je tu zahrnutý depozitný účet vo výške 29 440 eur (mzdy a odvody
12/2017), účet sociálneho fondu vo výške 871 eur a zostatok na výdavkovom účte 61 eur.
- Náklady budúcich období vo výške 121 eur - tu je zahrnuté predplatné odbornej literatúry na rok
2017, licencia programu WINPAM 2017, poistné budovy - časť na rok 2017, telekomunikačné služby.
Pasíva
- Celkový výsledok hospodárenia - 1 140 eur (rozdiel majetku a záväzkov) neuhradené faktúry
k 31.12.2017 a časové rozlíšenie nákladov budúcich období - faktúry uhradené v roku 2017, týkajúce
sa roku 2018.
- Zúčtovanie medzi subiektami verejnej správy 79 423 eur - zostatková hodnota dlhodobého
hmotného majetku vo výške 75 920 eur, 40 eur neminutá dotácia a 3 463 eur zúčtovanie odvodov
príjmov RO do rozpočtu obce.
- Dlhodobé záväzky 871 eur - záväzky zo sociálneho fondu
- Krátkodobé záväzky 30 701 eur - zahrnuté záväzky voči dodávateľom 1 261 eur, iné záväzky 99 eur
(50 eur DDP ZC a 49 eur odborové príspevky), zamestnancom 16 758 eur, záväzky voči inštitúciám
sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia vo výške 10 549 eur, záväzky voči daňovému úradu
vo výške 2 034 eur.
E/ Náklady a výnosy v roku 2017
Náklady
Názov účtu

501-Spotreba
materiálu
502-Spotreba
energie
511-Opravy a
udržiavanie
518-ostatné služby
521-mzdové
náklady
524-zákonné
soc. poistenie
525-ostatné
soc. poistenie
527-zákonné
soc. náklady
538-ostatné dane
a poplatky
548-ostatné
náklady na

Čerpanie
v celých
eur

Popis

16 757
9 010

Spotreba nakupovaného materiálu napr.kancelárskeho,
údržbárskeho, tlačív, čistiace prostriedky, hud.nástroje...
Spotreba plynu, elektrickej energie, vody

1 800

Oprava a udržiavanie dlhodobého majetku

12 484

237 957

82 420
584

10 283
677
50

Všeobecné služby-telekomunikačné, poštovné, školenia,
revízie, údržba, technik BOZP a PO
Náklady na mzdy pre zamestnancov a DoVP,DoPČ,DoBPŠ

Náklady na odvody pre zamestnancov
Napr.príspevok zamestnávateľa na DDP
Napr.tvorba soc.fondu, príspevok zamestnávateľa na
stravovanie, náhrada príjmu pri dočasnej prac.neschopnosti
Dane - miestny poplatok za komunálny odpad MsÚ

Členský príspevok asociácii Základných umeleckých škôl

prev.činnosť
551-odpisy dlhod.
majetku
568-ostatné
fin.náklady
588-náklady
z odvodu príjmov
Náklady spolu

6 077
392
33 198

Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného
majetku za rok 2017
Ostatné fin náklady napr.poplatky banke, poistné budovy
Náklady z odvodu príjmov zriaďovateľovi

411 689

Výnosy
Názov účtu

602-Tržby z predaja služieb
648-Ostatné výnosy
z prevádzkovej činnosti
691-Výnosy z BT z rozpočtu
obce
692-Výnosy z KT
z rozp.obce
693-Výnosy samosprávy
z BT zo ŠR
Výnosy spolu

Čerpanie
v celých
eur

30 214
2 984

370 084

Popis

Príjmy za poskytnuté služby-poplatky školné
Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného
poistenia za rok 2016
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce

6 077

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce

1 287

Výnosy samosprávy z bežných transferov zo
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej
správy

410 646

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie - 1 043 eur.

Základná umelecká škola zabezpečuje v hlavnom hospodárení umeleckú výchovu
a vzdelávanie v troch odboroch: výtvarnom, hudobnom a literárno-dramatickom odbore prevažne pre
žiakov základných škôl.
V roku 2017 bol počet zapísaných detí k 15.9.2017 nasledovný : 140 žiakov v skupinovom
vyučovaní a 273 žiakov v individuálnom vyučovaní.
Náklady hlavného hospodárenia - okrem nákladov na mzdy a odvody za zamestnancov,
bežných prevádzkových nákladov sú v nákladoch ZUŠ aj náklady, ktoré sa neprejavili vo výdavkoch, a
to náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku, náklady na odvod príjmov zriaďovateľovi.
Výnosy hlavného hospodárenia - okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za
školné, preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016, sú vo výnosoch organizácie
zahrnuté aj výnosy z transferov od zriaďovateľa za čerpanú dotáciu v priebehu roka a výnosy
z kapitálových transferov.

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:

Faktúry uhradené v roku 2016 účtované do nákladov v roku 2017
Neuhradené faktúry k 31.12.2017
Faktúry dodávateľom uhradené v r.2017 za rok 2016
Faktúry uhradené v roku 2017 účtované do nákladov v roku 2018
Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie

-121
- 1 227
+218
+ 87

- 1 043 eur
Z.

V Novej Bani, dňa 01.03.2018
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Materská škola. Nábrežná 2,968 01 Nová Baňa

Komentár k záverečnému účtu za rok 2017

A/ Hodnotenie projektu 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná

Zámer projektu: Poskytnúť pred primárne vzdelávanie pre deti predškolského veku a vytvoriť
podmienky pre skvalitnenie výchovného procesu komplexnou rekonštrukciou objektu.
Cieľ:

Plnenie:

Dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako
základnú pripravenosť na primárne vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom
je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu v
štandardnom, modernom, bezpečnom prostredí materskej školy. Dosiahnuť aktívny
vzťah k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu.
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme pracovali podľa nového Školského vzdelávacieho
programu „ V Nábrežníčku od A po Z spoznávame svet" vypracovaného na základe
Štátneho vzdelávacieho programu, prispôsobeného na podmienky školy a prostredie,
v ktorom sa materská škola nachadza. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti (WC)
prevažovalo efektívne, kooperatívne učeme s aktívnou účasťou deti, za pomoci
tradičných, ale aj inovatívnych foriem a metód výchovy a vzdelávania.
Perceotuálno - motorická úroveň bola rozvíjaná vo všetkvch oraamzačnvch formách
dňa. 14C bola zameraná na rozvoj zmyslov, rozvoj grafomotoriky za pomoci pracovných
zošitov, pracovných listov a výtvarnej výchovy. Vo výtvarnej a pracovnej činnosti sa
využívali netradičné výtvarné techniky. Tradične sa zapájala materská škola dc rôznych
výtvarných súťaží napr. „Ochranár/k očami detí', zaslaných 7 prác. Vesmír očami detí',
zaslaných 30 prác. „Ž/tnoostrovské pastelky", zaslaných 12 prác. „Dodekova Nová
Baňa" zaslaných 8 prác.
Pohybové aktivity a zdravý životný štýl: zák/adnvm prejavom dieťaťa v predškolskom
veku je pohyb, preto sme kládli dôraz na túto základnú potrebu dieťaťa a ponúkali
dostatok priestoru na jeho rozvoj. Prostredníctvom pravidelných , pohybových,
relaxačných , telovýchovných aktivit, pobytu vonku sme napĺňali potrebu
zdokonaľovania pohybových zručnosti detí predškolského veku. Okrem pravidelných
každodenných aktivít sme zorganizovali Lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku SKI
Drozdovo, záujem o LK značne vzrástol zúčastnilo sa ho 30 detí, Športovú olympiádu
detí materských škôl, jarnú, letnú, jesennú turistickú vychádzku do blízkeho okolia.
Pohyb sa využíval, ako základný prostnédok zdravia a podpory správneho
psychosomatického a psychomotorického vývinu detí Podpora zdravého životného štýlu
je aj hlavnou úlohou Národného akčného plánu v prevencii obezity na rok 2018, ktorý
máme rozpracovaný na podmienky školy.
Koonitívna úroveň detí dosahovala Dožiadavkv základného dokumentu Školského
vzdelávacieho programu. Deti úspešne zvládli zápis do základnej školy a ich vedomosti
boli na veľmi dobrej úrovni. Úroveň aktívnej slovnej zásoby je veku primeraná.
Manipuláciou s knihami a encyklopédiami si deti obohacovali a upevňovali svoje
poznatky, pripravovali sa na prácu s písaným slovom, čo malo pozitívny vplyv na
rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti. Deti získali poznatky o ľudskom tele, zdraví,
hygiene, životospráve a zásadách kultúrneho správania na spoločenských a športových
podujatiach. Poznatky učiteľky deťom sprístupňovali kombinovaním zážitkového učenia
a intencionálneho učenia a zaraďovaním rôznych interaktívnych aktivít. Deti mali
možnosť upevniť si vedomosti o vesmíre prostredníctvom sfémckeho kina. Boli vedené
k tomu, aby boli schopné aplikovať získané poznatky v praktických činnostiach
a následne ich využiť v ďalšom živote.

1

Sociálno- emocionálna oblasť. Vo WČ sme
uspokojovali sociálne, emocionálne
a vzdelávacie potreby detí. Vytváraním vhodnej klímy, rešpektovaním individuality
osobnosti dieťaťa, podporovaním zdravého sebavedomia a sebadôvery pestovali u detí
kladný vzťah k vlastnej osobe, rodine a iným ľuďom. Učiteľky vytvárali pre deti
podnetné prostredie a plnohodnotný program, ktorým napĺňali a rozvíjali ich potreby,
podporovali poznávame a učeme hrou tak, aby sa cieľavedome a systematicky rozvíjala
osobnosť každého dieťaťa, vhodnými prosociálnymi hrami a motivačným prístupom sa
učiteľky snažili zmierňovať a odstraňovať agresivitu a konfliktne správame detí, naučiť
sa riešiť konflikt, vedieť obhájiť svoje stanovisko a názor. K rozvíjaniu sociálnoemocionálnej oblasti bol veľmi vhodne využitý Projekt divadelných predstavení priamo
v materskej škole, ktorý- tématickyje zhodný so ŠkVP. Deti mali možnosť vidieť divadlá.
Ujo Viktor, Zvieratkovo I, 0 pyšnej Dorotke, Martinka v ríši rozprávok, O neposlušnej
mamine. Vjesenných mesiacoch o Dánke a Janke, Domček na stračej nôžke,
Zvieratkovo II. Venovali sme pozornosť aj tradičným sviatkom a oslavám v rámci mesta
a regiónu - Novobanský jarmok, Náš deň pre Vás, kde sa deti učih pozitívne
vnímať
„ inakosť' detí a ich uplatnenie v škole a v spoločenskom živote. Podľa potreby
a požiadaviek sme prezentovali šikovnosť a zručnosť detí aj na verejnosti v spolupráci
s mestom, CVČ, ZUŠ.

Merateľný
Počet detí MŠ
ukazovateľ:
2014
Rok
2015
Plánovaná
201
201
hodnota
211
Skutočná hodnota 201
Merateľný
Počet predško á kov
ukazovateľ:
2014
Rok
2015
70
Plánovaná
65
hodnota
67
Skutočná hodnota 75
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota

2016
201

2017
201

213

216

2016
65

2017
65

67

74

2018
205

2019
205

2018
65

2019
65

2018
30

2019
30

Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti

2014
10

2015
10

2016
20

2017
20

22

22

25

30

B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu
1/ Vlastné príjmy organizácie
Príjmy v eur:
školné
režijné náklady
úroky
vratký
dobropisy

Pôv.rozp. úpr. rozp.
19 185
21 685
10 500
12 000
0
0
0
4 165
0
7 618

spolu:

29 685

2

45 468

Skutočnosť
21 887
12 562
0
4 165
7 618

46 232

Príjem za školné 15,- eur/ 1 dieťa od zákonných zástupcov detí bol vyberaný v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 1/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu
nákladov v školách. Z celkovej sumy 21 887
eur bolo školné v MŠ Nábrežná 13 360 eur,
v elokovanom pracovisku Štúrova 3 712 eur, v elokovanom pracovisku Kolibská 4 815 eur.
Režijné náklady sa skladajú z réžií vybratých od cudzích stravníkov a tiež z režijných nákladov, ktoré
platí zamestnávateľ za svojich zamestnancov - 1,- eur za každý odobratý obed / v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 1/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov
v školách. Z celkovej sumy režijných nákladov 12 562 eur sa zinkasovalo v ŠJ Nábrežná 8 689 eur,
ŠJ Štúrova 1 942 eur, ŠJ Kolibská 1 931 eur.

Vratký z predchádzajúcich rokov - jedná sa o preplatok zdravotného poistenia zo zdravotných
poisťovní Union, Dôvera a VŠZP r. 2016 v celkovej sume 4 165 eur.
Dobropisy - ide o preplatok plynu r. 2016 v sume 7602 eur a preplatok el. energie r. 2016 v sume
16 eur.
2/ Prijaté prostriedky vrátane vlastných príjmov organizácie

Druh prostriedkov:
- na mzdy a odvody
- na bežné výdavky vrátane vlastných príjmov
- účelové prostriedky
- transfery na nemoc, dávky, odchodné
- transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ (predškoláci)
Spolu prijaté prostriedky

ŠJ
78 474
20 929
0
190
0
99 593

MŠ
357 409
81 220
50 999
2 119
11 313
503 060

Spolu
435 883
102 149
50 999
2 309
11 313
602 653

2/ Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

620-odvody

610-mzdy
Sch.rozp.
MŠ
Nábrežná
Elok.prac.
Štúrova
Elok.prac.
Kolibská
ŠJ
Nábrežná
ŠJ
Štúrova
ŠJ
Kolibská
Spolu
Spolu
Spolu

Kód 41
Kód 111
Kód 41
Kód 111
Kód 41
Kód 111
Kód 41
Kód 111
Kód 41
Kód 111
Kód 41
Kód 111
Kód 41
Kód 111
41+111

Uprav.

Sch.rozp.

Skut.

169242 170992
0
0
46302
47262
0
0
46251
46190
0
0
27276
28916
0
0
13407
14157
0
0
13203
14303
0
0

170602
0
47299
0
45747
0
28887
0
13937
0
14151
0

60427
0
17871
0
16367
0
9774
0
4967
0
4857
0

315681

321820

320623

114263

0

0

0

0

315681

321820

320623

114263

640-transfer

Sch.rozp. Uprav.
MŠ
Kód 41
Nábrežná Kód 111
Elok.prac. Kód 41

10

0
1648

260
0
1788

Uprav.

630-bežné výdavky
Sch.rozp.

Skut.

114063

155447

114884

Sch.rozp. Uprav.
328
0
1911

3

Skut.

66479
79512
79775
6510
6510
7125
20554
15454
14919
2767
2767
2393
35753
37253
37525
2255
2255
1795
8099
7499
7303
0
0
0
7787
8787
8843
0
0
0
5243
4643
4457
0
0
0
143915 153148 152822
11532
11532
11313

Spolu

Skut.

Uprav.

58727
59274
0
0
17871
18126
0
0
16367
16170
00
0
10374
10339
0
0
5267
5437
00
0
5457
5538
0
0
114063 114884
0
0

296158 309491
6510
6510
86375
82375

Skut.
309979
7125
82255

164680

164135

Štúrova
Elok.prac.
Kolibská
ŠJ
Nábrežná
ŠJ
Štúrova
SJ
Kolibská
Spolu
Spolu
Spolu

Kód 111
Kód 41
Kód 111
Kód 41
Kód 111
Kód 41
Kód 111
Kód 41
Kód 111
Kód 41
Kód 111
41+111

0
10
0
10
0
10
0
10
0
1698
0

0
71
0
170
0
10
0
10
0
2309
0

0
71
0
197 1
0
0
0
0
0
2507
0

2767
98381
2255
45159
0
26171
0
23313
0
575557
11532

2767
99881
2255
46959
0
28221
0
24413
0
591340
11532

2393
99513
1795
46726
0
28217
0
24146
0
590835
11313

1698

2309

2507

587089

602872

602149

Mzdy a odvody:
Mzdy a odvody boli vyplatené na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov pre 21
pedagogických a 20 nepedagogických zamestnancov. Ďalej boli vyplatené príplatky za zmennosť,
príplatky za riadenie, ostatné príplatky a odmeny. Priemerná mzda bola 694 eur ( prepočítaný počet
zamestnancov za rok 2017 - 38,5).

Čerpanie bežných výdavkov

Bežné výdavky
630
Kód 41,111

MŠ

El.prac.

El.prac.

Nábrežná

Štúrova

Kolibská

41

111

Cestovné
83
0
el. energia
10263
0
11440
0
plyn
uhlie, pelety
0
0
vodné - stočné
3030
0
poštovné
83
0
telefón,NB sieť
618
0
interiér.
vybavenie
2258
0
1652
výpočt. technika
0
prev. stroje
627
0
všeobecný
materiál
4632 2236
Ochranné
pomôcky
97
0
knihy, časopisy,
učeb.pom.
224 4889
údržba VT
740
0
softvér
96
0
32592
údržba budovy
0
školenia
195
0
všeobecné služby
1628
0
114
0
zdravotná služba
poplatky banke
511
0
5879
0
stravovanie
poistné budovy
315
0

41

111

41

Školská jedáleň

0
1846
3312
0

0
0
0
0

54
1180
0
4486

111
0
0
0
0

748

0

28
578

0
0

440
2
385

1634
0
518

0
0
0

1485

Spolu

Nábrež
ná

Štúrova

Kolibská

41

41

41

28
715
220
0

0
522
736
0

0
0
0

430
3
36

130
0
20

0
300
0
0
121
0
20

1893
0
307

0
0
0

0
0
1386

364
0
363

716

1487

193

1643

93

0

33

0

310

155

1677

128

1602

112

0

112

0

0
1153
0
462

0
0
0
0

0
23859
70
347

0
0
0
0

0
0
0
530

3699
0
355

41+111

111

0
0
0
0

165
14826
15708
4486

4899
116
1657

0

0
0

4899
116
1657

972
37
441

7121
1689
3642

0
0
0

7121
1689
3642

1363

898

11508

3145

14653

226

226

985

0

985

0

0

177

49

0
49
0
7
0
423
13
0
743
0

39

0

39

0

26

20

134

0

63

0

0

0

1649

0

1663

0

1381

792

199

0

199

0

0

0

4

41
165
14826
15708
4486

507

8168

8675

1239

0

1239

96
61310
265
3745

0
0
0
0

96
61310
265
3745

251

0

251

708

0

708

12107

0

12107

713

0

713

poistné deti
pov. prídel do SF
dohody
odpad
Spolu 630

Transfery 640
odchodné
Transfer na
nem.dávky

136
1799
265
498

0

39

0

44

0

0

0

0
0
0

484
114
137

0
0
0

483
114
137

0
0

318
0
100

79775

7125

14919

2393

37525

1795

328
0

0

1911

0

71

0

1638

0

328

0

273

0

219

0

219

154
0
50

0
157
0
50

3395
493
972

0
0
0

3395
493
972

7303

8843

4457

152822

11313

164135

0

197

0

2507

0

2507

0

0

0

0

0
0

1638

0

1638

71

0

0

0

869

0

869

197

Z rozpočtu bežných výdavkov kód 41 boli hradené energie, cestovné, vodné a stočné, poštovné,
telefóny, NB sieť, internet, knihy, učebné pomôcky, pracovné odevy, revízie, zdravotná služba, poistné
budov a detí, odpad, stravovanie., bankové poplatky, čistiace a kancelárske potreby. Do MŠ Nábrežná
bolo zakúpené interiérové vybavenie - 2 skrine, kancelárska zostava, stolička, multifunkčné
zariadenie, vešiak, koberec do tredy F, monitor, notebook, dátový, projektor, elektrický ohrievač,
rebrík, vysávač, detské obliečky do 4 tried, plachty a iné. Do ET Štúrova sme zakúpili didaktické
učebné pomôcky, lavičky do šatne, kancelársku stoličku, skriňu, zostavu nábytku do triedy, televízor,
práčku, detské obliečky. Do ET Kolibská boli zakúpené detské bukové stolíky, zostava skriniek, stoly,
vysávač, notebook, koberec, čistič okien. Do ŠJ Nábrežná sme zakúpili umývačku riadu, mixér tyčový,
chladničku, kuchynský robot, mikrovlnnú rúru,drobný inventár a ostatný drobný tovar. Do ŠJ Štúrova
bol zakúpený jedálenská set do kuchyne, ^hrnce, miesič, mikrovlnná rúra, tlakový hrniec, koberec,
vysávač a drobný tovar do kuchyne. Do ŠJ Kolibská pribudli nerezové stoly, hrnce, kastról, parák,
umývačka riadu, mikrovlnná rúra, rádio, drobné vybavenie. V rámci údržby v MŠ Nábrežná bola
prevedená celková oprava wc a umývarok v dvoch triedach C a B vrátane výmeny radiátorov, nových
svietidiel, dlažby, omietok, oprava steny v spálni v triede E, výmena podlahy v triede C a iné . V ET
Štúrova bola prevedená oprava chodby. V ET Kolibská bola prevedená komplexná údržba 2 tried
a chodby vrátane novej podlahy, svietidiel. Ďalej oprava múru, žľabu, náter zárubní . V ŠJ Štúrova
bola prevedená oprava skladu potravín, oprava omietok, maľovanie kuchyne, oprava podlahy,
podhľadu, elektroinštalácie v kancelárii vedúcej ŠJ.
Prostriedky z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica na výchovu a vzdelávanie za
predškolákov MŠ v roku 2017 kód 111 boli prijaté aj použité vo výške 11 313 eur. Boli zakúpené rôzne
druhy didaktických pomôcok - súpravy magnetických stavebníc, polydron magnetický, giant
polydron, magické stavebnice, skladačky, knihy, drevené hračky, drobné hračky na von, náplne do
tlačiarní, tonery, temperové farby, vodové farby, výkresy, pastelky, lepidlá, plastelína a iné,
interaktívna tabuľa, dataprojektor.

Transfery:

Boli vyplatené nemocenské dávky pri práceneschopnosti vo výške 869 eur a tiež odchodné
v sume 1 638 eur pre 1 pedagogickú zamestnankyňu vo výške 2 funkčných platov.

CZ Sociálny fond - prehľad tvorby a čerpania v roku 2017 v eur:

-

začiatočný stav
tvorba SF
čerpanie
konečný stav k 31. 12. 2017

+
-

1 613
3 395
3 133
1 875

5

D/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2017

Aktíva v eur:
Pozemky
Budovy, haly zost.hod.
Stroje, prístroje zost.hod
Materiál
Bankové účty
Výdavkový rozpočtový účet
Príjmový účet
Pohľadávky

32 741
565 872
1 309
3 112
41 354
504
1
4 427

SPOLU

649 320

Pasíva v eur:
Výsledok hospodárenia
Záväzky voči zriaďovateľovi
Dlhodobé záväzky - SF
Krátkodobé záväzky

605
1
42

Spolu

649 320

404
070
875
779

Aktíva:

Materiál v sume 3 112 eur - stav potravín na sklade.
Bankové účty - tu je zahrnutý depozitný účet - mzdy a odvody za mesiac december 2017 v sume
35 834 eur, potravinový účet 3 645 eur, účet sociálneho fondu 1 875 eur.
Pasíva:
Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov) je v eur
Preplatok za réžie - ŠJ Nábrežná
Preplatok za réžie - ŠJ Kolibská
Preplatok za réžie - ŠJ Štúrova
Preplatok školné
Školské stravovanie - zaokr.
Spolu výsledok hospodárenia

-404
-

65
47
48
246
2
- 404

Záväzky v eur:
Záväzkv voči zriaďovateľovi

- neodvedené príjmy
- príjmy budúcich období
- zostatková hodnota dlhodobého
hmotného majetku
- neminutá dotácia (zostatok výd.účtu)
- spolu:
Dlhodobé záväzkv - Sociálnv fond

1
4 643
599 922
504
605 070

1 875

Krátkodobé záväzkv :
Prijaté preddavky - preplatky za stravné
Nevyfakturované dodávky - SJ a MŠ

6 560
385

Ostatné záväzky - ide o mzdy a odvody za mesiac december 2016 a to :
záväzky voči zamestnancom
záväzky voči inš. soc. a dôchodkového zabezpečenia
záväzky voči daňovému úradu
Spolu:
Spolu pasíva:

6

20 553
13 047
2 234
35 834
649 320

E/ Náklady a výnosy v roku 2017 v eur

Náklady
hlavné hospodárenie
Spotreba materiálu
38 203
Spotreba energie
33 596
Ostatné služby
69 593
Mzdové náklady
322 753
Zákon. soc. poist.
114 884
Zákon. soc. nákl.
16 370
Odpisy majetku
21 573
Dane a poplatky
972
Ostatné finančné náklady
1 352
Náklady z odvodu príjmov
38 614
Nákl. z budúceho odvodu pr.
4 643
Spolu
662 553

Výnosy
hlavné hospodárenie
Tržby z predaja služieb
34 666
Výnos z prev. činnosti
4 165
Výnosy z bež. transferov
590 836
Výnosy z odpisov
21 573
Výnosy z bež. transferov zo SR 11 313
Spolu:
662 553

školské stravovanie
49 083

49 083

školské stravovanie
49 083

49 083

spolu
87 286
33 596
69 593
322 753
114 884
16 370
21 573
972
1 352
38 614
4 643
711 636

spolu
83 749
4 165
590 836
21 573
11 313
711 636

MATERSKÁ ŠKOLA

V Novej Bani dňa 13. 3. 2017

Nábrežná Ž
Nová Ba£>e

Katarína Štrbová
riaditeľka MŠ Nábrežná 2
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Centrum voľného času, Bernolákova č. 30, 968 01

Nová Baňa

Komentár k záverečnému účtu za rok 2017
A ) Hodnotenie projektu 11.1.3. Centrum voľného času

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu,
záujmovú a rekreačnú činnosť detí
Zámer projektu: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu

Cieľ:
Plnenie:

Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím
voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí
Projekt Centra voľného času v Novej Bam je zameraný na napĺňanie voľného času detí
mimo vyučovacieho procesu, motivovanie, podporovanie
a vedenie detí a mládeže
k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít
v bezpečnom prostredí. Tieto ciele projektu Centrum voľného času napĺňa.
Počet detí CVČ - príležitostná činnosť

Merateľný
ukazovateľ:
Hodnotenie: Krúžkari v záujmových útvaroch:
V 1. polroku 2017 pracovali v CVČ nasledovné záujmové útvary (krúžky, kurzy,
súbory) s celkovým počtom detí do 15 rokov 158 a nad 15 rokov 19 - spolu 177 detí
a mládeže:
DFS Novobanček, Picasso (výtvarný), TS Zuzana ml., TS Zuzana st., Novobanské
mažoretky - kadet, Novobanské mažoretky - juniorky, Plávanie, tanečná prípravka Žabky,
tanečná prípravka Lienky, Počítače, Mladý hasič, Lego staviteľ ml., Lego staviteľ st.,
Lyžiarsky, Atletický, Stolný tenis, Florbal, Basketbal, Futbal, Tenis, Kuchárik, TS Lentilky
Príležitostná a iná činnosť:
Okrem záujmových útvarov a klubov, ktoré zastrešujú športovú oblasť, estetickokultúrnu oblasť, prírodovedno-environmentálnu oblasť a spoločenskovednú oblasť
výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže, podporuje CVC aktivity príležitostnej
činnosti pre všetky vekové kategórie formou súťaží, jednorazových akcií určených širokej
verejnosti. V 1. polroku 2017 Centrum voľného času v Novej Bani zorganizovalo takýchto
podujatí 33 na ktorých sa zúčastnilo spolu 2017 účastníkov.
Spolu sa aktivít CVČ v 1. polroku 2017 zúčastnilo 2194 detí (krúžkari v záujmových
útvaroch 177, príležitostná činnosť 2017).
Krúžkari v záujmových útvaroch:
V 2. pol roku 2017: (letná činnosť a 1. polrok školského roka september december 2017) pracovali v CVČ nasledovné záujmové útvary s celkovým počtom detí do
15 rokov 164 a nad 15 rokov 14 - spolu 178 detí a mládeže
DFS Novobanček, Picasso (výtvarný), TS Zuzana ml., TS Zuzana st., Novobanské
mažoretky - kadet, Novobanské mažoretky - juniorky, Plávanie, tanečná prípravka Lienky,
Počítače, Mladý hasič, Lego staviteľ ml., Lego staviteľ st., Lyžiarsky, Atletický, Stolný tenis,
Basketbal, Tenis, Kuchárik, TS Lentilky.
Príležitostná a iná činnosť:
V rámci príležitostnej činnosti v 2 polroku 2017 sme zorganizovali 29 podujatí, na
ktorých sa zúčastnilo 1156 účastníkov. Spolu za rok 2017 - 62 podujatí a 3173
účastníkov.
Spolu sa aktivít CVČ 2. polroku 2017 zúčastnilo 1334 detí (krúžkari v záujmových útvaroch
178, príležitostná činnosť 1156).
Sumár za rok 2017: Spolu sa príležitostných aktivítnaktivít v CVČ za rok 2017 zúčastnilo
3173 detí a mládeže.

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Plánovaná
hodnota

550

550

2000

2000

2000

2000

1

Skutočná
hodnota

P.č.

4062

3558

3173

2744

Zoznam akcií v rámci príležitostnej činnosti v 1. polroku 2017 s prehľadom počtu detí:
Názov podujatia
Dátum
Spolupráca
Počet

1
2
3

Výlet do plavárne v Leviciach 14. 1. 2017
Cvičenie na trampolínach
19. 1. 2017
Turnaj žiakov vo futbale
25. 1. 2017

4

Regionálne kolo v basketbale
žiakov SŠ
Karneval Spojenej školy detí
s tel. postihnutím v sále CVČ
Zimný prechod Pohronským
Inovcom
Výlet do plavárne v Leviciach
Kultúrny program na plese
rodičov ZŠ sv. Alžbety Nová
Baňa
Mestský karneval
Hviezdoslavov Kubín
Výlet do plavárne v Leviciach
Vystúpenie Morena na
Štátoch
Jarné trhy - vystúpenie DFS
Novobanček
Mestská cyklistická súťaž
Deň tanca - regionálna
súťaž
Turnal Florbalova liga
mládeže
Malý záchranár - prednáška
s policajtom

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17

26. 1. 2017
2. 2. 2017
11. 2. 2017
17. 2. 201
18. 2. 2017

22.
16.
25.
30.

2.
3.
3.
3.

2017
2017
2017
2017

191

15
12

8. 4. 2017
10. 4. 2017

Mesto Nová Baňa
POS Žiar nad Hronom

67
31

16. 4. 2017

-

22

19. 4.2017

Mestská jDolícia, MŠ
Nábrežná, MS Kolibská Nová
Baňa
Mestská polícia^ MŠ Rudno^
nad Hronom, MS Brehy, MŠ
Tek. Breznica
ZŠ J. Zemana Nová Baňa,
GFŠ Nová Baňa
POS Žiar nad Hronom
-

52

Florbalova liga

25. 4. 2017

20
21

Deň tanca - krajské kolo
Tvorivá dielňa - veľkonočné
vajíčko
Výlet do plavárne v Leviciach
Malý záchranár - prednáška
so záchranárom
Majáles Hviezdička vystúpenie TS Zuzana, TS
Lentilky
Stretnutie banských miest vystúpenie a sprievod
mažoretiek
Centráci rodičom a mestu
Výlet do plavárne v Leviciach

25. 4. 2017
12. 4. 2017

26
27

40

7. 4. 2017

19

25

Spojená škola detí s tele.
postihnutím Nová Baňa
Mesto Nová Baňa, OZ
Centráčik, AZPB
ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

13

110
56
11
60

Malý záchranár - prednáška 24. 4. 2017
s policajtom

24

15
24
39

MŠ Nová Baňa, elok. trieda
Kolibská
Mesto Nová Baňa

18

22
23

p. Marušková Gabriela
ZŠ J. Zemana, ZŠ sv.
Alžbety, MFK Nová Baňa
GFŠ Nová Baňa

17

81

7

24
24
17
41

19. 5. 2017

p. Tomčániová - OZ Salus
Vitalis
Hviezdička jasličky

20. 5. 2017

Mesto Nová Baňa

45

26. 5. 2017
27. 5. 2017

Mesto Nová Baňa
-

469
16

29. 4. 2017
9. 5. 2017

2

16

28

29
30
31
32
33

Dodekova Nová Baňa
vyhodnotenie v sále CVČ +
výstava
Stolnotenisový turnaj detí
Ľahkoatletický míting
Malý záchranár - súťaž
Výlet do Vodného raja vo
Vyhniach
Mesto v pohybe, tanec,
súťaže

30. 5. 2017

5. 6. 2017
6. 6. 2017
13. 6. 2017
14. 6. 2017

Mesto Nová Baňa, ZŠ
v obvode, Pohronské
múzeum
Mesto Nová Baňa
Mesto Nová Baňa
-

21. 6. 2017

Mesto Nová Baňa

128

8
265
110
34

8

Spolu:

P.č.
34
35

36
37
38

39

40

41

42
43
44

45
46

47
48
49
50
51

52

53
54

Zoznam akcií v rámci príležitostnej
Názov podujatia
Banícky fakľový sprievod
Folklórny festival na Tajchu
(vystú. DFS Novobanček)
Prevencia kriminality očami
detí (prednášky)
Novobanský viacboj rodín
Prevencia kriminaality očami
detí (súťaž na Tajchu)
Náš deň pre Vás (vystúpenie
DFS Novobanček)
+remeselníci z tvorivých
dielní
Novobanský jarmok
(vystúpenie všetkých
tanečných krúžkov)
Náučný chodník Zvonička 4.
ročník
Plaváreň Levice
Jesenná tvorivá dielňa
Okresné kolo v Šachu pre ZŠ

Plaváreň Levice
Divadejné predstavenie pre
deti MŠ
Divadelné predstavenie
Špeciálna školo nová Baňa
Senior Lipa - tvorivá dielňa
Malý záchranár - prvé
stretnutie
Náučný chodník Zbojnícke
studničky 2. ročník
Adventný kalendár - tvorivá
dielňa
60. rokov GFS Nová Baňa
(vystúpenie TS Zuzana)
Plaváreň Levice
Príde k nám Mikuláš
(vystúpenie TS Lienky

2017

činnosti v 2. polroku 2017 s prehľadom počtu detí:
Dátum
Spolupráca
Počet
22.07. 2017 Mesto Nová Baňa
11
30.07.2017 OZ Tajch, Mesto Nová Baňa
19

06.09.2017

Mesto Nová Baňa

181

15.09.2017
21.09.2017

Mesto Nová Baňa
Mesto Nová Baňa

51
94

28.09.2017

Mesto Nová Baňa, Spojená
škola pre deti s tel. postih.

37

30. 09. 2016

Mesto Nová Baňa

50

07.10.2017

Mesto Nová Baňa

20

14.10.2017
16.10.2017
24.10.2017

04.11.2017
07.11.2017

08.11.2017

CVČ Žarnovica, ZŠ sv.
Alžbety, ZŠ A.Kmeťa
Žarnovica, GFŠ , ZŠ J.
Zemana
MŠ Nová Baňa

19
15
12

18
202

26.11.2017

Špeciálna škola pre deti s tel.
postihnutím
Klub senior Lipa
MŠ Nová Baňa a obvod,
Mestská polícia
Mesto Nová Baňa

23

20.11.2017

-

11

01.12.2017

GFŠ Nová Baňa

5

02.12.2017
05.12.2017

Mesto Nová Baňa

17
31

09.11.2017
15.11.2017

3

60

21
9

61

a Žabky)
Priíde k nám Mikuláš tvorivé dielne
Benefičný koncert
(vystúpenie DFS
Novobanček, TS Zuzana)
Mikulášske kúpanie na
Tajchu
Vianočné trhy (vystúpenie
v DFS Novobanček)
Vianoce v Rudne (vystúpenie
DFS Novobanček, TS
Zuzana, TS Lentilky)
Vianočné pečenie - tvorivá
dielňa
Vianočný program detí

62

Štefanský florbalový turnaj

26.12.2017

Mera teľný
ukazovateľ:

Počet uskutočnených prázdninových táborov

55

56

57
58
59

60

05.12.2017

Mesto Nová Baňa

21

08.12.2017

Mesto Nová Baňa

41

10.12.2017

Mesto Nová Baňa

25

15.12.2017

Mesto Nová Baňa

22

17.12.2017

Obec Rudno nad Hronom

52

18.12.2017

-

15

20.12.2017

Spojená škola detí
s telesným postihnutím
Spolu:
Spolu za rok 2017:

42
32
1156
3173

Hodnotenie: Činnosť CVČ je počas celého kalendárneho roka, v rámci ktorého prebieha prázdninová
činnosť. V prvom polroku 2017 sa uskutočnila prázdninová činnosť počas jarných
prázdnin:
27.2. - 3.3.2017 - jednodňové aktivity „Túlavé topánky" - 32 detí

Okrem jarného prázdninového tábora, ktoré sa zúčastnilo 32 detí, CVČ organizovalo
nasledovné tábory:
10.7. - 14.7.2017 - prímestský tábor „Rozprávkovo" 17.3. - 21.7.2017 - prímestský tábor „Výletovanie" 7.8. - 11.8.2017 - prímestský tábor „Športový tábor" 27. a 28.10.2017 - jesenné prázdniny „Noc svetlonosa" -

22 detí
23 detí
23 detí
14 detí

SPOLU: 114 detí

Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:

Hodnotenie:

Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2014
5

2015
5

2016
4

2017
4

6

5

5

5

2018
4

2019
4

Počet uskutočnených olympiád

Predmetové olympiády a post upové súťaže (POPS) žiakov základných a stredných škôl sú
integrálnou súčasťou výcho\mo-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej
republike, majú postupový ch arakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej
záujmovej činnosti žiakov, v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva SR v
oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Sú realizované formou predmetových
olympiád, postupových súťa ží, prehliadok, korešpondenčných seminárov a turnajov,
Vyhlasovateľom predmetovýc h olympiád je Ministerstvo školstva SR. 4 predmetových
olympiád sa zúčastnilo 110 d<stí.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
4
4
4
4
4
4

6

5

4

5

4

1.

2.

3.

4.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Zoznam uskutočnených olympiád v roku 2017
Geografická olympiáda 7. 2. 2017
ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
kat. G, F, E
ZŠ J. Zemana Nová Baňa
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica
ZŠ s MŠ Hodruša - Hámre
ZŠ s MŠ Malá Lehota
ZŠ s MŠ Brehy
ZŠ s MŠ Župkov
ZŠ Fr. Kráľa Žarnovica
ZŠ A. Kmeťa Žarnovica
Biologická
olympiáda 16. 2. 2017
ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
kat. C
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica
ZŠ s MŠ Brehy
ZŠ s MŠ Župkov
ZŠ s MŠ Veľká Lehota
Biologická
olympiáda 29. 4. 2017
ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
kat. E
ZŠ J. Zemana Nová Baňa
ZŠ s MŠ Veľká Lehota
Biologická
olympiáda 25. 4. 2017
ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
kat. D
ZŠ J. Zemana Nová Baňa
ZŠ s MŠ Brehy
ZŠ s MŠ Župkov
ZŠ s MŠ Veľká Lehota
ZŠ Fr. Kráľa Žarnovica
Spolu:

Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti
(príležitostná činnosť + prázdninová činnosť + predmetové olympiády)
2014
2015
2016
2017
2018
50
50
50
50
50
77

59

64

16

12

18

110

2019
50

71

51

B / Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu

1/ P r íj my v eur:
prenájom miestnosti
školné a zápisné letná činnosť
olympiády
školné a zápisné
školné krúžky
preplatok plyn
ročné zúčtovanie ZP
projekt Kriminalita
S POL U:

kód 41
kód 41
kód 41
kód 41
kód 41
kód 41
kód 41
kód 111

Schvál, rozp.
3 000
2 000
0
600
1 800
0
0
0
7400

Rozp.po zmeň.
3 000
2 726
315
600
1 800
89
0
2 400
10 930

Skutočnosť
2 910
2 726
316
544
1 999
89
607
2 400
10 984

Príjmy za prenájom miestnosti boli prevažne za prenájom sály na predajné trhy, za príležitostné
schôdze a plesy.
Príjmy za školné a zápisné tvoria prostriedky, ktoré sa vyberali od detí za činnosti poskytované nad
rámec krúžkov - jarný tábor, letné tábory, jesenný tábor, výlety. Preplatok za elektrinu je z vyúčtovania
za rok 2016.

5

2/O b d r ž a n é p r o s t r i e d k y v
- transfer na mzdy, odvody, transfery

eur:

- transfer na bežné výdavky
- transfer vzdelávacie poukazy
- pros. obcí na záujmové vzdelávanie
- dotácia projekt kód 111/13 Kriminalita

91 788,- eur v tom
60 444 (44 430 eur mzdy + 16 004 eur odvody
+ 10 eur transfery)
26 050
2 144
750
2 400

Z celkovej prijatej sumy z obcí 750 eur bolo prijaté z obce Banský Studenec 120 eur, Veľká Lehota 60
eur, Rudno nad Hronom 270 eur, Brehy 300 eur (tieto prostriedky boli použité na mzdách na položke
tarifný plat).

3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur:
Kód

Schválený
rozpočet

41
111
11 H
Spolu

Kód

41
111
11 H
Spolu
kód

41
111
11 H
Spolu

Mzdy
Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť

Odvody
Rozpočet
po zmenách

Schválený
rozpočet

Skutočnosť

44 430
0
0

44 430
0
750

44 271
0
750

16 004
0
0

16 004
0
0

16 000
0
0

44 430

45 180

45 021

16 004

16 004

16 000

Bežné výdavky
Transfery
Schválený Rozpočet
Skutočnosť Schválený Rozpočet
Skutočnosť
rozpočet po zmenách
rozpočet po zmenách
24 026
1 140
0

26 050
3 540
0

24 938
4 544
0

10\
0
0

10
0
0

0
0
0

25 166

29 590

29 482

10

10

0

Celkom
Schválený Rozpočet po Skutočnosť
rozpočet zmenách
84 470
1 140
0

86 494
3 540
750

85 208
4 544
750

85 610

90 784

90 502

Mzdy a odvody: boli vyplácané 3 pedagogickým pracovníkom a 2 nepedagogickým pracovníkom.
Priemerná mzda za rok 2017 bola 774 eur.

Bežné výdavky kód 41 (prostriedky z rozpočtu mesta a vlastné príjmy)
- cestovné (zamestnanci +deti - ubytovanie, vstupné, krúžková a letná činnosť)
- elektrická energia -platby za CVČ
- vodné, stočné
- poštové služby
- telekomunikačné služby
6

1 373 eur
4 384 eur
179eur
93eur
703eur

- interiérové vybavenie
- výpočtová technika
- prevádz. stroje, prístroje a zar.
- všeobecný materiál ( kanc.potreby, čistiace prost.,tonery, lekárnička atď.)
- knihy, učebno-komp.pomôcky pre krúžky
- pracovné odevy a obuv pre upratovačku
- palivá mazivá oleje
- prepravné a nájom doprava
- údržba výpočtovej techniky
- údržba budov, objektov, rutinná a štand.údržba
- školenia, semináre
- všeobecné služby
- poplatky a odvody
- stravovanie (dopl.zamestnancom, detí v letných táboroch, olympiády)
- poistné detí a budov
- prídel do sociálneho fondu
- odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru - dohody
- komunálny odpad

920 eur
320 eur
183 eur
1 564 eur
2 181 eur
40 eur
50 eur
821 eur
683 eur
6 590 eur
213 eur
654 eur
380 eur
1 748 eur
170 eur
466 eur
1 098 eur
125 eur

SPOLU:

24 938 eur

N rámci údržby budovy boli vykonané úpravy v sume 6 590 eur - podlaha, zárubne, dvere lišty na
spodnej chodbe + maliarske práce horná a spodná chodba, oprava elektrozariadenia, brúsenie,
olejovanie, voskovanie a tmelenie podlahy v sále, maliarske a pokládkové práce v miestnosti č. 10,
montáž kazetového stropu a oprava elektrozariadenia na poschodí, údržba a oprava interiérových dvier
vrátane výmeny klučiek.

Interiérové vybavenie - 920,- eur - sklenená vitrína vonkajšia, kancelársky nábytok do zborovne,
stojan na bicykle a strieška nad dvere.
Výpočtová technika - 320,- eur - bola zakúpená PC zostava do počítačovej miestnosti.
Bežné výdavky kód 111 - prostriedky z Krajského školského úradu 2 144 eur - prostriedky zo
vzdelávacích poukazov boli použité na vybavenie pre krúžky v sume 1 844 eur (pinpongový stôl,
lopty, tanečné kostýmy, písacie potreby, kresliace potreby, televízor) a 300 eur na odmeny z dohôd
mimo pracovného pomeru pre vedúcich krúžkov.

Bežné výdavky kód 11H - prostriedky z obcí 750 eur - Brehy 300 eur (tarifný plat), Rudno nad
Hronom 270 eur (tarifný plat), Veľká Lehota 60 eur (tarifný plat), Banský Studenec 120 eur (tarifný
plat).

Kód 111 Dotácia na projekt Prevencia kriminality - rozpočtové prostriedky zMVSR 2 400 eur párty Stany, medaile vecné ceny, tričká, diplomy, vzduchovky, diabolky, terče, lapače brokov,
ochranné okuliare, obedové menu, pitný režim a bagety
C/Sociálny fond - prehľad tvorby a čerpania v roku 2017

- počiatočný stav k 1. 1. 201
- tvorba SF
- čerpanie SF
- konečný stav SF k 31.12.2015

280 eur
+ 466 eur
- 352 eur
394 eur

7

C/Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2017

Aktíva v eur:

Pasíva v eur:

Budovy, haly, stavby, zost.hodn.
Pozemky
Ostatné vkladové účty
Ostatné pohľadávky

61 843 eur
6 675 eur
6 109 eur
723 eur

SPOLU:

75 350 eur

Výsledok hospodárenia
Záväzky voči zriaďovateľovi
Dlhodobé záväzky - soc. fond
Záväzky voči dodávateľom
Záväzky voči zamestnancom + DÚ
Záväzky voči poisťovniam
Zúčtovanie odvodov príjmov RO
Krátkodobé záväzky dodávatelia
Záväzky z obstávok miezd a platov
SPOLU:

- 36 eur
69 105 eur
394 eur
16 eur
3 292 eur
1 812 eur
687 eur
36 eur
44 eur
75 350 eur

Aktíva:
V evidencii budov má CVČ zahrnutú budovu CVČ a pozemky. Ostatné vkladové účty 6 109 eur vtom účet sociálneho fondu 444 eur, depozit 5 114 eur, výdavkový účet 551 eur. Záväzky voči
zriaďovateľovi 69 105 eur - vtom zostatková cena dlhodobého hmotného majetku 68 519 eur,
zostatok prostriedkov na bežnom účte 586 eur.

Celkový výsledok hospodárenia - 36 eur (rozdiel majetku a záväzkov) sa skladá:
- nevyfakturované dodávky
-36 eur
D/Náklady a výnosy v roku 2017

Náklady
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Náklady z odvodu príjmov
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné soc. Poistenie
Zákonné soc. Náklady
Ostatné dane a poplatky
Odpisy majetku
Finančné náklady
Náklady z budúceho odvodu

v eur
9 608
3 539
6 135
8 495
5 904
46 418
16 000
1 369
125
2 394
380
687

Výnosy
Tržby z pred. služieb
Ostatné výnosy (prenájom)
Výnosy z kapitál, transferov
Výnosy od iných subjektov
Výnosy z bežných transferov

SPOLU:

101 054

SPOLU:

Výsledok hospodárenia za bežné
účtovné obdobie

337
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v eur
5 585
2910
2 394
5 294
85 208

101 391

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie:

Nedoplatok plyn rok 2016

+

337 eur

Nevyfakturované dodávky rok 2017 ( účet 518)

-

36 eur

Výnosy z bežných trans. ( účet 691 dodávatelia 2016 )

+

36 eur

Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie

337 eur

V Novej Bani dňa 5.3.2018

PaedDr. Tatiana Polcová
riaditeľka CVČ

Centrum voľného času
Bernolákova 30, Nová Baňa 568 C
IČO: 37833901
DIČ: 202 166 76 53

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
Správa z auditu účtovnej závierky
Názor
Uskutočnil som audit účtovnej závierky mesta Nová Baňa (ďalej „mesto“), ktorá obsahuje súvahu
k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky,
ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
mesta Nová Baňa k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu podľa zákona č. 433/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
účtovníctve“).

Základ pre názor
Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on
Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Nová Baňa som nezávislá podľa ustanovení zákona
č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického
kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky
týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala,
poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta
Nová Baňa nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti v účtovníctve.
Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, Či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú.
Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak
by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické
rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Nová Baňa podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi
toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
c

«

c
c

©

Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká
a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj
názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko
v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné
vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnosť interných kontrol mesta Nová Baňa.
Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne
spochybniť schopnosť mesta Nová Baňa nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem
k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na
súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné,
modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu
vydania mojej správy audítora.
Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa
požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na
iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu som ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemala k dispozícii.
Keď získam výročnú správu, posúdim, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých
uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky,
vyjadrím názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za
daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho uvediem, či som zistils významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe mojich
poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Nová Baňa podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách,
platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že mesto Nová Baňa
konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

16.04.2018
Ing. Margita Marková, číslo licencie 405
Viničná 6070/7, 968 01 Nová Baňa

-
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Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Mesta Nová Baňa za rok 2017
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 2017. Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Mesta Nová Baňa za rok 2017. 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 2017 bolo spolu 7 zmien rozpočtu. Mestské zastupiteľstvo schválilo tri úpravy
rozpočtu. V súlade s VZN č. 1/2009 o rozpočtových pravidlách mesta Nová Baňa boli
realizované štyri rozpočtové opatrenia v rámci kompetencií primátora.

Rozpočet mesta na rok 2017 bol schválený Uznesením MsZ č. 111/2016 zo dňa
14. 12. 2016. Bežný rozpočet bol schválený prebytkový, kapitálový rozpočet bol schodkový,
výsledok rozpočtového hospodárenia bol prebytok, rovnako ako aj celkový rozpočet po
zapojení finančných operácií vznikol prebytkový.
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 apo skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom
hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu obce.
Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa § 16
ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
1

-

-

údaje o plnení rozpočtu včlenení 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. 2017.

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 13. 04. 2018.

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.
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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.

5.

Plnenie rozpočtu mesta

Príjmy
Bežný rozpočet (v EUR)

Schválený
rozpočet
Daňové príjmy
Nedaňové
príjmy
Granty
a transfery
Príjmy škôl.
zariadení

Celkom

Upravený
rozpočet

Plnenie rozpočtu

%
plnenia

2 884 576,-

3 058 970,-

3 156 339,-

109,42

419 215,-

483 278,-

534 307,-

127,45

707 641,-

757 740,-

772 888,-

109,22

88 098,-

123 581,-

126 573,-

143,67

4 099 530,-

4 423 569,-

4 590 107,-

Daňové príjmy boli rozpočtované v rozpočte na rok 2017 v celkovej výške 2 884 576,EUR. Dosiahnuté boli vo výške 3 156 339,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli vyššie
o 271 763,- EUR.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 419 215,- EUR, úpravami rozpočtu
upravené na sumu 483 278,- EUR. Dosiahnuté nedaňové príjmy boli 534 307,- EUR. Oproti
pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 115 092,- EUR.
Granty a transfery boli rozpočtované v celkovej výške 707 641,- EUR, v upravenom
rozpočte boli 757 740,- EUR. Dosiahnuté boli vo výške 772 888 ,- EUR. Oproti pôvodnému
rozpočtu boli vyššie o 65 247,- EUR.
Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou boli rozpočtované v celkovej
výške 88 098,- EUR. Po úpravách rozpočtu to bolo 123 581,- EUR. Dosiahnuté príjmy boli
vo výške 126 573,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 38 475,- EUR.
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Kapitálový rozpočet (v EUR)

Upravený
rozpočet

Schválený
rozpočet

Kapitálové
príjmy
Granty a
transfery

Celkom

Plnenie rozpočtu

%
plnenia

17 500,-

25 750,-

275 598,-

1574,85

o,-

10 000,-

o,-

0,00

17 500,-

35 750,-

275 598,-

Príjmy kapitálového rozpočtu boli rozpočtované vo výške 17 500,- EUR. Úpravami
rozpočtu boli zmenené na 25 750,- EUR. Skutočnosť bola 275 598,- EUR. Reálne plnenie
rozpočtu oproti plánovanému rozpočtu bolo zvýšené z dôvodu predaja budov a bytov.
Finančné operácie (v EUR)

Schválený
rozpočet

Celkom

179 710,-

Upravený
rozpočet
314 693,-

Plnenie rozpočtu
289 551,-

%
plnenia
161,12

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 179 710,- EUR. Úpravami
rozpočtu boli zmenené na sumu 314 693,- EUR. Skutočnosť bola 289 551,- EUR.
Výdavky

Bežný rozpočet
Výdavky bežného rozpočtu boli rozpočtované v celkovej výške 3 804 041,- EUR, po
úpravách rozpočtu vo výške 4 287 060,- EUR. Skutočné výdavky boli 4 067 657,- EUR, čo
predstavuje plnenie vo výške 106,93%.

Výdavky na nakladanie s odpadmi boli z rozpočtu mesta v celkovej výške 281 482,EUR. Technické služby mesta Nová Baňa použili na nakladanie s odpadmi sumu nižšiu
o 2 004,- EUR. Príjmy z odpadového hospodárstva sú v celkovej sume 209 101,- EUR
(poplatok za komunálne odpady 204 246,- EUR, prekládka odpadu 2 905,- EUR, príjem za
drobný stavebný odpad 1 373,- EUR, recyklačný fond 577,- EUR). Mesto v roku 2017
doplatilo z prostriedkov mesta na odpadové hospodárstvo 70 377,-EUR, čím je
porušený § 81 ods. 10 zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov 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 2016 mesto doplácalo na nakladanie s komunálnym odpadom
sumu 57 819,- EUR. V roku 2016 boli celkové výdavky na nakladanie s komunálnym
odpadom vo výške 279 258,- EUR a príjmy boli v celkovej výške 221 439,- EUR.
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Kapitálový rozpočet
Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 197 210,- EUR, po úpravách
rozpočtu vo výške 309 624,- EUR. Skutočné výdavky boli 267 922,- EUR. Výdavky oproti
pôvodnému rozpočtu sú vyššie o 70 712,- EUR, čo je plnenie na 135,86%.

Finančné operácie
Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 177 328,- EUR. Po
úpravách rozpočtu boli v rovnakej výške. Skutočné výdavky boli vo výške 144 721,- EUR. Sú
nižšie o 32 607,- EUR, čo je plnenie na 81,61%. 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 2017 je prebytok
bežného rozpočtu vo výške 522 450,- EUR, schodok kapitálového rozpočtuje 10 324,- EUR.
Spolu prebytok je vo výške 512 126,- EUR.
Príjmy z finančných operácií boli vo výške 289 551,-EUR, splátky úverov boli
144 721,- EUR. Vznikol prebytok finančných operácií vo výške 144 830,- EUR. Výsledkom
celkového hospodárenia je prebytok 656 956,- 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 prostriedkov pre ZŠ Jána Zemana
(5 166,79 EUR), nevyčerpané účelovo určené prostriedky na ošatné pre matrikárku (99,58
EUR), mylná platba (3,- EUR).
Po úprave prebytku rozpočtu sa navrhuje previesť do rezervného fondu suma
595 326,50 EUR a do fondu rozvoja bývania suma 56 359,97 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 2017.
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. 2017.
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Program 1: Výdavky verejnej správy

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Spolu

Pôvodný rozpočet
540 902,- EUR
0,- EUR
177 328,- EUR
718 230,-EUR

Skutočnosť k 31.12.2017
489 340,- EUR
1,- EUR
144 721,- EUR
634 062,- 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. Kapitálovým výdavkom bolo vykúpenie
pozemku v hodnote 1,- EUR od Stavebného bytového družstva Žiar nad Hronom z dôvodu
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý slúži ako spojovacia ulička medzi
Švantnerovou ulicou a ulicou Šibeničný vrch.

Program 2: Poskytovanie služieb zákazníkom

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu

Pôvodný rozpočet
16 748,- EUR
0,- EUR
16 748,- EUR

Skutočnosť k 31.12.2017
18 011,- EUR
1 519,- EUR
19 530,- 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). Kapitálový výdavok vo výške 1 519,- EUR sa týkal zakúpenia
zariadenia VISO.

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu

Pôvodný rozpočet
112 778,- EUR
6 000,- EUR
118 778,- EUR

Skutočnosť k 31.12.2017
109 089,- EUR
7 710,- EUR
116 799,- EUR

Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Represia. Zámerom bolo vynucovanie
dodržiavania poriadku pomocou sankcií. Kapitálovým výdavkom bolo rozšírenie kamerového
systému o jednu zoomovaciu kameru umiestnenú na Námestí slobody a jednu kameru
umiestnenú na Námestí sv. Alžbety. Okrem týchto kamier bol zakúpený na mestskú políciu aj
nový poloprofesionálny záznamník. Ďalším kapitálovým výdavkom bolo vyhotovenie
projektovej dokumentácie na zhotovenie prístrešku na hasičskú techniku a spevnené plochy
dvora v objekte M.R. Štefánika 27.
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Program 4: Propagácia a prezentácia mesta

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu

Pôvodný rozpočet
12 553,- EUR
0,- EUR
12 553,- EUR

Skutočnosť k 31.12.2017
15 992,- EUR
0,- EUR
15 992,- EUR

Prostriedky boli použité na aktivity a propagáciu mesta, zároveň udržiavanie dobrého
technického stavu informačných tabúľ v meste.

Program 5: Cestná doprava

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu

Pôvodný rozpočet
238 368,- EUR
6 000,- EUR
244 368,- EUR

Skutočnosť k 31.12.2017
390 136,- EUR
20 037,- EUR
410 173,- EUR

Cieľom tohto programu bolo skvalitniť infraštruktúru mestských komunikácií. Najväčšiu časť
výdavkov tvorí podprogram Cestná doprava - TS. Cieľom podprogramu bola kvalitná údržba
miestnych komunikácií. Ďalším väčším výdavkom v rámci programu 5 - je podprogram
Cestná doprava - autobusové spoje. Kapitálové výdavky - údržba MK - úprava spevnených
plôch Pod Sekvojou a ulica Štúrova.

Program 6: Zlepšenie odpadového hospodárstva

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu

Pôvodný rozpočet
221 223,-EUR
53 400,- EUR
274 623,- EUR

Skutočnosť k 31.12.2017
223 194,-EUR
58 288,- EUR
281 482,- EUR

Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Nakladanie s odpadmi - TS a Nakladanie
s odpadmi - odvoz KO na Waste Transport. Zámerom podprogramov bola pozberová
likvidácia komunálneho odpadu (odvoz KO na prekládku spoločnosti Waste transport a.s.) a
zabezpečenie nákladovo efektívneho zvozu KO. Kapitálový výdavok bol na nákup jazdeného
kuká vozu (druhá splátka) a nákup motorového vozidla - trojstranný vyklápač zn. Fiat Ducato
Maxi, ktoré je používané na hlavnú aj podnikateľskú činnosť pri zbere a zvoze odpadov.

Program 7: Správa prenajímaného majetku

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu

Pôvodný rozpočet
92 722,- EUR
0,- EUR
92 722,- EUR

Skutočnosť k 31.12.2017
89 771,- EUR
336,- EUR
90 107,- EUR

Zámerom programu bolo udržať majetok, budovy v dobrom stave, zabezpečiť ich
modernizáciu. Kapitálovým výdavkom bolo odkúpenie časti plynovej prípojky pri asanovanej
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budove - Bernolákova. V rámci asanácie budovy v areáli CVČ bolo zrealizované samostatné
odstránenie plynovej prípojky, čomu predchádzalo v prvej fáze jej odkúpenie.

Program 8: Prostredie pre život

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu

Pôvodný rozpočet
294 995,- EUR
67 500,- EUR
362 495,- EUR

Skutočnosť k 31.12.2017
318 375,- EUR
110 722,- EUR
429 097,- EUR

Najväčšiu časť bežných výdavkov tvorí podprogram Spoločná správa - TS, Verejná zeleň
a Verejné osvetlenie - TS. Kapitálovými výdavkami boli rekonštrukcia dvora Technických
služieb, projektová dokumentácia na rekonštrukciu vodnej nádrže Taj ch, projektová
dokumentácia, realizácia verejného osvetlenia ul. Nemocničná, vybudovanie chodníka na
cintoríne k urnovým pomníkom, realizácia a dokončenie Vyhliadkovej veže Háj.
v
Program 9: Šport

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu

Pôvodný rozpočet
75 162,- EUR
10 000,- EUR
85 162,- EUR

Skutočnosť k 31.12.2017
74 584,- EUR
18 266,- EUR
92 850,- 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. Kapitálovým výdavkom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie
Rekonštrukcia kúpaliska. Druhým kapitálovým výdavkom bol nákup kolkov potrebných
k projektu Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko.

Program 10: Kultúra

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu

Pôvodný rozpočet
201 368,-EUR
8 500,- EUR
209 868,- EUR

Skutočnosť k 31.12.2017
234 351,-EUR
7 956,- EUR
242 307,- 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 Oslavy - 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Kapitálovým výdavkom bolo
dopracovanie projektovej dokumentácie - Kultúrne centrum a vypracovanie projektovej
dokumentácie - Zateplenie budovy kina Vatra.
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Program 11: Vzdelávanie

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu

Pôvodný rozpočet
1 901 146,-EUR
45 810,- EUR
1 946 956,- EUR

Skutočnosť k 31.12.2017
2 012 587,- EUR
43 087,- EUR
2 055 674,- EUR

V tomto programe sú zahrnuté podprogramy týkajúce sa Základnej školy J. Zemana,
Základnej umeleckej školy, Centra voľného času, Materskej školy Nábrežná a jej
elokovaných pracovísk a Cirkevných školských zariadení. Kapitálové výdavky boli
v Základnej škole Jána Zemana - modernizácia vzduchotechniky v ŠJ ZŠ J. Zemana,
v Základnej umeleckej škole - zakúpenie pianína zn. PETROF, v Materskej škole Nábrežná vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu exteriéru.
Program 12: Sociálna pomoc a sociálne služby

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu

Pôvodný rozpočet
96 076,- EUR
0,- EUR
96 076,- EUR

Skutočnosť k 31.12.2017
92 227,- EUR
0,- EUR
92 227,- EUR

Cieľom je starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov, zmierňovať dopady
hmotnej núdze, podporiť sociálne aktivity v meste, pomoc pre seniorov a zdravotne
znevýhodnených.

7.

Bilancia aktív a pasív

Celková hodnota majetku Mesta Nová Baňa v roku 2017 bola 19 209 601,- EUR.
V roku 2016 bola 19 433 246,- EUR. Najvyšší podiel na jeho hodnote má dlhodobý hmotný
majetok v objeme 13 250 012,- EUR. V roku 2016 hodnota dlhodobého hmotného majetku
bola 13 820 393,- EUR.
Pohľadávky tvoria v roku 2017 objem 85 998,- EUR. V roku 2016 boli pohľadávky
v objeme 64 008,- EUR.

Celkové záväzky predstavujú objem 1 839 646,- EUR. V roku 2016 boli záväzky
v objeme 2 040 176,- EUR.
Zostatková hodnota na strane aktív je 19 209 601,- EUR, zostatková hodnota na strane
pasív je 19 209 601,- EUR. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2017 je na svojich
zostatkových hodnotách a finančných objemoch 19 209 601,- 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 2017 vo výške
15 828,- EUR a výnosy boli vo výške 16 072,- EUR. Výsledkom hospodárenia je zisk vo
výške 244,- EUR.

9

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 322 354,32
EUR. Druhý úver je tiež zo ŠFRB na bytový dom Hrádza A3 so zostatkom na zaplatenie
istiny 1 110 265,90 EUR.
Tretí úver - je bankový úver na financovanie projektov energetickej efektívnosti cez
EBRD linku z grantových prostriedkov Európskej únie. Zostatok istiny k 31. 12. 2017 je vo
výške 112 919,26 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 2017 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 2017 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
13. 04. 2018, spôsobom obvyklým, čo je 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom
zastupiteľstve.
Ročná účtovná závierka za rok 2017 a hospodárenie Mesta Nová Baňa za rok 2017
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 16. 04. 2018.
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 2017 výrokom:

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Pre MsZ v Novej Bani 02. 05. 2018

Ing. Mgr. Eliška Vallová
hlavná kontrolórka
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Správa o hodnotení plnenia
Programu rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2017
Program rozvoja mesta Nová Baňa (ďalej PRM) je základný komplexný strednodobý
programový a rozvojový dokument. PRM na roky 2014 - 2020 bol spracovaný v zmysle zákona
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a v zmysle
Metodiky na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC zverejnenej Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Bol schválený uznesením č. 52/2015 Mestského zastupiteľstva mesta
Nová Baňa zo dňa 23. 06. 2015.
Program rozvoja mesta Nová Baňa je tvorený súborom opatrení, ktoré bližšie charakterizujú
stanovené priority a prioritné ciele a sú zaradené do príslušných prioritných (kľúčových) osí a
oblastí rozvoja. Plnenie cieľov PRM je realizované prostredníctvom projektov a aktivít, ktoré sú
každoročne zapracovávané do Programového rozpočtu mesta Nová Baňa.

V roku 2017 boli realizáciou jednotlivých projektov Programového rozpočtu mesta plnené
nasledovné opatrenia:
Priorita PRM 1.2.1 „Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ JZ vrátane jej materiálno-technického
vybavenia“
Priorita PRM 1.2.2 „Rekonštrukcia elektroinštalácie v komplexe budov ZŠ J. Zemana“
Priorita PRM 1.2.3 „Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov a sociálnych zariadení
v komplexe budov ZŠ J. Zemana“
Priorita PRM 1.2.4 „Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana“
Priorita PRM 1.2.5 „Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana učebnými pomôckami“
Priorita PRM 1.2.6 „Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia
komplexu budov MŠ Nábrežná“
Priorita PRM 1.2.7 „Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy“
- Priorita PRM 1.2.8 „Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami“
Priorita PRM 1.2.9 „Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ“
Priorita PRM 1.4.1 „Výstavba nájomných bytov v meste Nová Baňa“
Priorita PRM 1.5.5 „Rekonštrukcia a modernizácia areálu kúpaliska na celoročné využitie“
Priorita PRM 1.6.1 „Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce“
Priorita PRM 2.3.1 „Obnova Súsošia sv. Trojice“
Priorita PRM 2.3.3 „Sprístupnenie Radnej siene verejnosti“
Priorita PRM 2.3.5 „Stretnutie banských miest a obcí Slovenska - zorganizovanie podujatia
v meste Nová Baňa“
Priorita PRM 2.4.2 „Revitalizácia vodnej nádrže Tajch“
Priorita PRM 2.4.3 „Výstavba turistickej rozhľadne Háj“
Priorita PRM 2.5.3 „Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste Nová Baňa“
Priorita PRM 2.5.6„Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov“
Priorita PRM 2.5.8 „Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta Nová Baňa“
Priorita PRM 2.5.9 „Modernizácia mestskej tržnice“
Priorita PRM 2.6.1 „Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce“
Priorita PRM 2.6.2 „Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom
na úrovni samosprávy“
Priorita PRM 3.1.1 „Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom,
systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava“
Priorita PRM 3.5.1 „Vybudovanie NCH Zbojnícke studničky“

Sprava o plnení PRM bola spracovaná na základe podkladov:
MsÚ Nová Baňa
Základná umelecká škola Nová Baňa
/vedúci a zamestnanci oddelení/
Centrum voľného času Nová Baňa
Materská škola Nábrežná 2,
Technické služby mesta Nová Baňa
vrátane elokovaných pracovísk
Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa
Základná škola Jána Zemana Nová Baňa

Hodnotenie plnenia PRM Nová Baňa za rok 2017 v textovej forme:

1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ vrátane jej materiálno-technického vybavenia
Skutočnosť k 31.12.2017: V roku 2017 bola zrealizovaná modernizácia vzduchotechniky
v kuchyni základnej školy J. Zemana. Súčasťou prác bolo odstránenie rozvodov starej
vzduchotechniky v časti kuchyne, odstránenie samotnej vzduchotechnickej jednotky v suteréne,
búracie práce a stavebné práce nevyhnutné na inštaláciu novej vzduchotechnickej jednotky
v suteréne, inštalácia digestorov v kuchyni a elektroinštalačných rozvodov k nim a inštalácia
nových potrubí k digestorom. V celkovej hodnote 33 778 eur.

1.2.2 Rekonštrukcia elektroinštalácie v komplexe budov ZŠ J. Zemana
Skutočnosť k 31.12.2017: Oprava havarijného stavu elektroinštalácie - I. etapa, nenormatívne
prostriedky kód 111 (MŠVVaŠ SR) v sume 50 408 eur.
1.2.3 Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov a sociálnych zariadení v komplexe budov ZŠ
J. Zemana
Skutočnosť k 31.12.2017: Oprava plynovej panvice, vyčistenie horáka na plynovej stoličke,
oprava vodovodného potrubia -prostriedky z rozpočtu mesta kód 41 v sume 204 eur.
1.2.4 Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana
Skutočnosť k 31.12.2017: Bola zakúpená skriňová zostava — stoličky, stoly, tabule... normatívne prostriedky kód 111 (MŠVVaŠ SR) v sume 11 250 eur a kreslá, stoličky, skrine
v sume 2 696 eur prostriedky z rozpočtu mesta.

1.2.5 Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana učebnými pomôckami
Skutočnosť k 31.12.2017: Boli zakúpené 2 ks tlačiarní al ks notebook v sume 1 217 eur
z prostriedkov rozpočtu mesta.
1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia komplexu
budov MŠ Nábrežná
Skutočnosť k 31.12.2017: Oprava WC a umyvárok v dvoch triedach vrátane výmeny radiátorov,
výmena podlahy, oprava steny v sume 61 310 eur. Boli zakúpené skrine, kancelárska zostava
v sume 7 121 eur. Všetky prostriedky z rozpočtu mesta kód 41.
1.2.7 Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy
Skutočnosť k 31.12.2017: Boli uskutočnené maliarske a natieračské práce - prostriedky
z rozpočtu mesta kód 41 v sume 50 eur.

1.2.8 Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami
Skutočnosť k 31.12.2017: Bolo zakúpené nové pianíno PETROF P 122 N2 v sume 5 810 eur prostriedky z rozpočtu mesta kód 46.
1.2.9 Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ
Skutočnosť k 31.12.2017: Bola uskutočnená výmena podlahy a zárubní, ako aj maliarske práce
v sume 6 590 eur - prostriedky z rozpočtu mesta kód 41.

1.4.1 Výstavba nájomných bytov v meste Nová Baňa
Skutočnosť k 31.12.2017: Výstavba 39 nájomných bytov súkromným investorom je v štádiu
realizácie.

1.5.5 Rekonštrukcia a modernizácia areálu kúpaliska na celoročné využitie
Skutočnosť k 31.12.2017: Na základe Zmluvy o dielo č. 002/PA/17 a dodatku č. 1 na zhotovenie
projektovej dokumentácie bol termín odovzdania kompletnej PD dohodnutý do 15.8.2017.
Dôvodom bolo akceptovanie podmienok platnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva týkajúcej sa
požiadaviek na kvalitu vody, o požiadavkách na prevádzku, vybavenia prevádzkových plôch,
zariadení atď. a hľadanie najoptimálnejšieho riešenia v danom terénne a zohľadňujúc i finančné
možnosti mesta. Projektová dokumentácia bola projektantom vypracovaná v rozsahu objektov
sociálno-prevádzková budova, technologická budova, rekonštrukcia mosta, bazény, spevnené
plochy, oporné múry a oplotenie, ihriská, vodovodná, a kanalizačná prípojka, elektrická
prípojka a STL pripojovací plynovod, protipožiarna ochrana, vizualizácia, výkaz výmer
a rozpočet. Úhrada faktúry za projektovú dokumentáciu v sume 18 250 eur bola zrealizovaná v
12/2017. Za nedodržanie termínu odovzdania PD v stanovenom termíne bolo uplatnená zmluvná
pokuta a vyčíslená za 69 dní omeškania vo výške 629,63 eur, ktorá bola zo strany projektanta
uhradená.
1.6.1 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce
Skutočnosť k 31.12.2017: Kontakt s partnerskými mestami na rôznej úrovni samosprávy - v
zmysle zákona o cestovných náhradách uvedené výdavky v sume 138 eur slúžili na úhradu
vreckového zamestnancom pri služobnej ceste do partnerského mesta Mimoň a Nin. Stravné a
ubytovanie hradilo mesto Mimoň a Nin. Taktiež sa hľadali možnosti spolupráce a podania
projektov na získanie finančných prostriedkov v cezhraničnej spolupráci.
V rámci podujatia Týždeň športu pre všetkých - 14. ročník bola získaná dotácia
z Banskobystrického samosprávneho kraja v sume 1 280 eur a dar od firmy AXOL s. r. o. v sume
50 eur.
V rámci podujatia Tajchová osmička - 6. ročník bol získaný dar od spoločnosti Knauf Insulation
s.r.o. na profesionálnu časomieru vo výške 200 eur a dar od PharmDr. Stanislava Prachára
v sume 100 eur.
2.3.1 Obnova Súsošia sv. Trojice (III. - V. etapa reštaurátorských prác)
Skutočnosť k 31.12.2017: Hydrofóbna úprava Súsošia sv. Trojice bola zrealizovaná za 911 eur.
Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác, ktorá nebola predmetom ZOD na 1.-3. etapu
obnovy sv. Trojice bola dodaná a uhradených bolo 1 000 eur.

2.3.3 Sprístupnenie Radnej siene verejnosti
Skutočnosť k 31.12.2017: Uskutočnila sa realizácia Radnej siene, ktorá pozostávala z inštalácie
drevenej plávajúcej podlahy v miestnosti, odstránenia nedobových dverí, odstránenia nenosnej
priečky, vystavania ľahkej zvukotesnej konštrukcie na predelenie miestností, zabudovaním dverí
do nej, prerobením osvetlenia z jednej miestnosti na dve v sume 5 637 eur. Bola realizovaná aj
inštalácia osvetlenia na závesnú konštrukciu v miestnosti panovníkov v sume 1315 eur.

2.3.5 Stretnutie banských miest a obcí Slovenska - zorganizovanie podujatia v meste Nová
Baňa
Skutočnosť k 31.12.2017: Bolo zorganizované podujatie, tzv. veľkolepá dvojdňová oslava
baníctva, prehliadka baníckych spolkov a baníckej profesie, ako aj posilnenie povedomia
s dôrazom na poznávací a edukatívny rozmer podujatia, ktorým sa nadviazalo na deväť
predchádzajúcich stretnutí banských miest. Celkové výdavky boli vo výške 24 625 eur. Z toho:
Výdavky na dohody, odmeny a odvody, boli vo výške 3 904 eur. Na položke Všeobecný materiál
bolo čerpanie vo výške 6 677 eur nasledovné: na kancelársky materiál, farby, riedidlá, toaletný
papier, lepidlá, umelá kytica, stuhy, spinkovače, podnosy, odpadkové koše, laminovacie fólie,
lepiace pásky, obálky, fixy, sáčky, alobal, servítky, plátno, džbány, termosky, poháre, hrnčeky,
dózy bola použitá čiastka 389 eur, na zakúpenie propagačného materiálu - igelitky a odznaky

5 logom stretnutia, informačné letáky - skladačka A5, krígle s logom 10 stretnutia, publikácia
venovaná téme podujatia Turistický sprievodca, plán mesta, šnúrky na krk, CD Spieva vám
Vinička spolu v sume 5 074 eur. Uvedený materiál bol označený názvom mesta, erbom mesta
Nová Baňa a logom 10. Stretnutia banských miest a obcí Slovenska. Materiál sa odovzdával pri
registrácii registrovaným účastníkom s medzinárodnou účasťou ako propagácia a prezentácia
mesta Nová Baňa, na zabezpečenie kvalitnej propagácie podujatia boli okrem iného vyhotovené
plagáty a bannery umiestnené nielen v našom meste, ale aj okolitých obciach v sume 600 eur, na
slávnostný šachtág - slávnostné prijatie nových členov do baníckeho stavu, ktorý sa konal
v CVC, bolo zakúpených 45 kusov bielych teflónových obrusov v hodnote 414 eur na slávnostné
prekrytie stolov, ako pamiatku na podujatie si mohli návštevníci odniesť pamätnú mincu, razidlá
boli zakúpené v hodnote 200 eur.
Energie boli vo výške 68 eur, výdavky za prenájom WC 168 eur. Na položke Reprezentačné bolo
čerpanie finančných prostriedkov spojené s ubytovaním hostí a pohostením po slávnostnom
prijatí čestných hostí a zástupcov delegácií primátorom mesta v sume 917 eur.
Zabezpečenie rôznorodého kultúrneho programu určeného pre všetky vekové hranice,
ohňostroja, profesionálnej tribúny s ozvučením a osvetlením, LED obrazovky, tiež zabezpečenie
moderátora podujatia, vyplatenie vstupného do Pohronského múzea za registrovaných hostí,
ryžovanie zlata a brúsenie minerálov, priame kamerové vstupy bolo v celkovej sume 11 565 eur
na položke Honoráre. Z toho 2 000 eur bolo zo zdrojov MK SR z Fondu na podporu umenia.
Pri príležitosti konania 10. Stretnutia banských miest a obcí Slovenska bolo vyhotovené logo
profesionálnou spoločnosťou. Výdavky sa prejavili na položke Špeciálne služby v hodnote 975
eur.
Na položke Všeobecné služby bolo čerpanie vo výške 2 351 eur na zabezpečenie odborného
prekladu žiadosti o sponzorské do španielskeho jazyka, tiež zabezpečenie zdravotnej služby
počas celého podujatia a vykonanie odbornej revízie a tiež výdavky spojené s vydanou
publikáciou Atmosférický stroj Isaaca Potiera, ktorá bola v decembri 2017 aj pokrstená (tlač,
poplatky za fotografie).

2.4.2 Revitalizácia vodnej nádrže Tajch
Skutočnosť k 31.12.2017: Bola vypracovaná projektová dokumentácia v sume 4 560 e
ur na rekonštrukcie vodnej nádrže Tajch v objektovej skladbe stavebných objektov:
rekonštrukcia dnových výpustov, sanácia betónových konštrukcií, zariadenia na meranie
a pozorovanie, odstránenie nánosov, prístupová cesta v rozsahu pre stavebné povolenie bola
projektantom vypracovaná, odovzdaná, a mestom prevzatá. Úhrada za práce sa uskutočnila
v 12/2017. Geometrický plán pre výkup pozemkov od súkromných vlastníkov nebol vypracovaný
a teda sa nerealizoval ani ich výkup.
2.4.3 Výstavba turistickej rozhľadne Háj
Skutočnosť k 31.12.2017: V roku 2017 sa realizovala drevená časť Vyhliadkovej veže Háj na
základe Dodatku č. 2 ku ZOD Č.3/MIN/2017 v sume 60 144 eur. Následná úprava okolia
pozostávala z drvenia kameňa v sume 960 eur a z výkopových prác pri úprave terénu 600 eur.
Po zrealizovaní stavby bol vyhotovený porealizačný geometrický plán pre účely kolaudačného
rozhodnutia v sume 170 eur. Informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom a informáciami
o Vyhliadkovej veži Háj bola zhotovená a zainštalovaná v sume 100 eur. Zakúpený
a nainštalovaný bol aj vyhliadkový ďalekohľad v sume 2 100 eur.

2.5.3 Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste Nová Baňa
Skutočnosť k 31.12.2017: Bola uskutočnená úprava spevnenej plochy na uliciach: Pod sekvojou
a Štúrova v sume 30 556,41 eur.

2.5.6 Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov
Skutočnosť k 31.12.2017: V roku 2017 sa vykonalo asfaltovanie vjazdov Cintorínskej ul. vo
výmere 1 023m v sume 26 106,48 eur, oprava chodníka pred farou vo výmere 20 m v sume
999,60 eur, asfaltovanie odstavných plôch vo výmere 1 027 m2 v sume 29 664,48 eur, opravy MK
súvislým asfaltovaním vo výmere 2 080 m2 v sume 79 728,77 eur a oprava výtlkov MK vo výmere
1 436 m2 v sume 40 216,85 eur.

2.5.8 Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta Nová Baňa
Skutočnosť k 31.12.2017: Bol rozšírený mestský kamerový systém o jednu zoomovaciu kameru,
ktorá bola umiestnená na Námestie slobody so zobrazovacou schopnosťou až po kostol a jedna
nová kamera bola umiestnená na Námestie sv. Alžbety so schopnosťou monitorovať komunitný
park. Okrem toho bol zakúpený nový poloprofesionálny záznamník, ktorý bol umiestnený do
klimatizovanej miestnosti serverovne. Rozšírenie kamerového systému bolo zabezpečené
v celkových výdavkoch 5 720 eur. Opatreniami sa zvýšil počet kamier z 9 na 11 a zlepšila sa
kvalita zobrazovania.
2.5.9 Modernizácia mestskej tržnice
Skutočnosť k 31.12.2017: Bolo opravených 20 predajných stánkov v sume 1 064,41 eur, kde bol
zahrnutý materiál, práce, mzdy, odvody a SF.

2.6.1 Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce
Skutočnosť k 31.12.2017: Uskutočnili sa jednotlivé školenia zamestnancov v odbore, v ktorom
vykonávajú každodennú pracovnú činnosť v celkovej sume 1 538 eur za rok 2017.
2.6.2 Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni
samosprávy
Skutočnosť k 31.12.2017: Uzatvorená zmluva so spoločnosťou Lomtec.com a.s. Bratislava
a aktívne využívanie elektronickej schránky na podávanie elektronických podaní v sume 3 000
eur.

3.1.1 Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, systému
triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava
Skutočnosť k 31.12.2017: Bolo zakúpené motorové vozidlo značky Fiat Ducato Maxi 2,3 MTJ
eur O 613 Ok 35 L2 + Kabína v celkovej hodnote 24 888 eur, pričom 5 000 eur na jeho kúpu bolo
použitých z podnikateľskej činnosti Technických služieb mesta Nová Baňa. Na vozidlo bola
ponúknutá zľava vo výške 6 550 eur. Jedná sa o nové vozidlo, rok výroby 2017 so záručnou
dobou na mechanické časti 24 mesiacov, na lak 36 mesiacov a na prehrdzavenie karosérie 96
mesiacov. Vozidlo je používané na hlavnú aj podnikateľskú činnosť pri zbere a zvoze odpadov.

3.5.1 Vybudovanie NCH Zbojnícke studničky
Skutočnosť k 31.12.2017: V priebehu roka 2017 sa na Náučnom chodníku Zbojnícke studničky
vyhotovili a osadili kovové smerovníky a smerovky. Vyhotovenie a dodanie smerovníkov
a smeroviek bolo v sume 767 eur, inštalácia 4 ks smerovníkov a 36 ks smeroviek a turistických
miestnych názvom bola vykonaná na Dohodu o vykonaní práce vrátane odvodov v sume 317 eur.

Hodnotenie plnenia PROGRAMU ROZVOJA MESTA NOVÁ BAŇA za rok 2017
Prior.

PO1 Sociálna politika

os

Opatrenie

1.2. Výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia
škôl
a školských
zariadení
vrátane ich
materiálnotechnického
vybavenia

Projekt/aktivita

1.2.1 Modernizácia
priestorov ŠJ pri ZŠ
vrátane jej
materiálnotechnického
vybavenia

1.2.2 Rekonštrukcia
elektroinštalácie
v komplexe budov
ZŠ JZ

Stručný popis

Celková rekonštrukcia
a modernizácia
priestorov kuchyne ŠJ
ZŠ JZ

Komplexná
rekonštrukcia
elektroinštalačných
rozvodov

Projekt v
zásobníku

ÁnoZNie

N

Zodpovedný
garant

ZŠ J. Zemana

N
ZŠ J. Zemana

Plánov
aný
termín
realizá
cie

20162018

20162018

Ukazovateľ

Kapacita
podporeného
zariadenia/
stravníka

Kapacita
podporeného
zariadenia/
žiaka

Plnenie
cieľovej
hodnoty

Plnenie ukazovateľa

Finančné vyjadrenie/
Poznámka

Číslo
programu/
podprogr./
projektu

Rok 2017
Modernizácia
vzduchotechniky prostriedky
z rozpočtu mesta
kód 46

Rok 2017
33 778,00 €
mesto

11.1.1.

Rok 2017
Oprava havarijného
stavu
elektroinštalácie I. etapa,
nenormatívne
prostriedky kód 111
(MŠVVaŠ SR)

Rok 2017
50 408,00 €
MŠVVaŠ SR

11.1.1.

395/420

387/450

Prior.
os

Opatrenie

Projekt/aktivita

1.2.3 Rekonštrukcia
kanalizačných
rozvodov
a sociálnych
zariadení
v komplexe budov
ZŠ J. Zemana

Stručný popis

Rekonštrukcia
kanalizačných rozvodov
v troch blokoch
a rekonštrukcia
sociálnych zariadení

Vybaviť všetky učebne
I. 2.4 Modernizácia
podľa požiadaviek
vybavenia učební ZŠ
štátneho vzdelávacieho
J. Zemana
programu MŠVVaŠ SR

1.2.5 Modernizácia
vybavenia ZŠ J.
Zemana učebnými
pomôckami

Vybaviť všetky učebne
učebnými pomôckami
podľa požiadaviek
štátneho vzdelávacieho
programu MŠVVaŠ SR

Projekt v
zásobníku

\no/Nie

Zodpovedný
garant

Plánov
aný
termín
i ealizá
cie

N

ZŠ J. Zemana

A

A

ZŠ J. Zemana

ZŠ J. Zemana

20162020

20162018

20162018

Ukazovateľ

Kapacita
podporeného
zariadenia/
žiak

Počet žiakov
navštevujúcich
ZŠ

Počet žiakov
navštevujúcich
ZŠ

Plnenie
cieľovej
hodnoty

Plnenie ukazovateľa

387/450

Rok 2017
Oprava plynovej
panvice, vyčistenie
horáka na plynovej
stoličke, oprava
vodovodného
potrubia prostriedky
z rozpočtu mesta
kód 41
Rok 2017
11 250 eur skriňová
zostava - stoličky,
stoly, tabule ... normatívne
prostriedky kód 111
(MŠVVaŠ SR)

387/450

2 696 eur - kreslá,
stoličky, skrine prostriedky
z rozpočtu mesta
kód 41
Rok 2017
Tlačiareň 2 ks,
notebook 1 ks prostriedky
z rozpočtu mesta
kód 41

387/450

Finančné vyjadrenie/
Poznámka

Číslo
programu/
podprogr./
projektu

Rok 2017
204,00 €
mesto

11.1.1.

Rok 2017
13 946,00 €
MŠVVaŠ SR, mesto

11.1.1.

Rok 2017
1 217,00 €
mesto

11.1.1.

Prior.
os

Opatrenie

Projekt/aktivita

Stručný popis

1.2.6 Modernizácia
areálu a vnútorného
materiálnotechnického
vybavenia komplexu
budov MŠ Nábrežná

Revitalizácia areálu pri
MŠ Nábrežná
a elokovaných
pracovísk, rekonštrukcia
rozvodov kúrenia,
elektroinštalácie,
podláh, WC a kuchyne
v budove MŠ Nábrežná

1.2.7 Komplexná
rekonštrukcia
budovy a areálu
Základnej umeleckej
školy

Výmena strešnej
krytiny, odizolovanie
základov, rekonštrukcia
fasády, revitalizácia
areálu ZUŠ

1.2.8 Modernizácia
vybavenia ZUŠ
učebnými
pomôckami

Vybavenie tried
hudobnými nástrojmi

Projekt v
nisohníku

Áno/Nie

N

Zodpovedný
garant

MŠ Nábrežná

Plánov
any
termín
realizá
cie

20162020

l'kazovateľ

Kapacita
podporeného
zariadenia/
dieťa

Plnenie
cieľovej
hodnoty

216/206

Plnenie ukazovateľa

Finančné vyjadrenie/
Poznámka

Rok 2017
Rok 2017
61310 eur - oprava 68 431,00 €
WC a umyvárok
mesto
v dvoch triedach
vrátane výmeny
radiátorov, výmena
podlahy, oprava
steny... - prostriedky
z rozpočtu mesta
kód 41

Číslo
programu/
podprogr./
projektu

11.1.4.

7 121 eur - skrine,
kancelárska zostava
- prostriedky
z rozpočtu mesta
kód 41

N

A

ZUŠ

ZUŠ

20162020

20162018

Počet žiakov
navštevujúcich
ZUŠ

Počet žiakov
navštevujúcich
ZUŠ

413/410

413/410

Rok 2017
Rok 2017
Maliarske
50,00 €
a natieračské práce - mesto
prostriedky
z rozpočtu mesta
kód 41

11.1.2.

Rok 2017
Rok 2017
Nové pianíno
5 810,00 €
PETROF P 122 N2 - mesto
prostriedky
z rozpočtu mesta
kód 46

11.1.2.

Prior.
os

Opatrenie

Projekt/aktivita

Stručný popis

1.2.9 Rekonštrukcia
Rekonštrukcia
a modernizácia
a revitalizácia budovy,
budovy, sály a areálu
sály a areálu
CVČ

1.3.
Komplexná
sociálna
a zdravotná
starostlivosť
o obyvateľov

Áno/Nie

A

Zodpovedný
garant

CVČ

Plánov
aný
termín
realizá
cie

20162020

Ukazovateľ

Počet žiakov
navštevujúcich
CVČ

Plnenie
cieľovej
hodnotv

178/173

0/1
1.3.1 Spracovanie
Komunitného plánu
sociálnych služieb
mesta Nová Baňa

1.4 Podpora
výstavby
1.4.1 Výstavba
a rekonštrukcie nájomných bytov
bytového fondu v meste Nová Baňa
1.5. Podpora
športového,
kultúrneho
a spoločenskéh
o života
v meste vrátane
výstavby
a modernizácie
športovej
a kultúrnej
infraštruktúry

Projekt v
zásohnfku

1.5.1 Zriadenie
moderného
Kultúrneho centra
v meste Nová Baňa

Zhotovenie viacročného
dokumentu zameraného
na poskytovanie
sociálnych služieb

A

správne odd.

20162018

Počet
spracovaných
koncepčných
dokumentov

20172020

Počet
novopostavený
ch bytových
jednotiek

0/48

Výstavba 48 nájomných
bytov vrátane technickej
infraštruktúry

Revitalizácia
stavebných úprav spolu
so zmenou dispozície,
vrátane príslušných
rozvodov, počítačovej
siete, výťahu atď.,
vrátane interiérového
vybavenia

N

N

OVŽPaSM

odd. kultúry a
informácií

20162018

Počet
zorganizovanýc
0/5
h podujatí
(besied,
prednášok,
výstav)/rok

Plnenie ukazovateľa

Rok 2017
Podlaha, zárubne,
maliarske práce prostriedky
z rozpočtu mesta
kód 41

Finančné vyjadrenie/
Poznámka

Číslo
programu/
podprogr./
projektu

Rok 2017
6 590,00 €
mesto

11.1.3.

Rok 2017

Rok 2017

10.2.0.

Neuskutočnilo sa,
z dôvodu
rozsiahlych
legislatívnych zmien
v oblasti
poskytovania soc.
služieb. Príprava
dokumentu sa
uskutoční v roku
2018.
Rok 2017
Výstavba 39
nájomných bytov
súkromným
investorom je
v štádiu realizácie
Rok 2017
Neuskutočnilo sa

00,00 €

Rok 2017
00,00 €

Rok 2017
00,00 €

Prior.
os

Opatrenie

Projekt/aktivita

1.5.2 Úprava areálu
KD Bukovina
a areálu Zvonička na
oddychovú zónu

1.5.3 Rekonštrukcia
KD Štále

1.5.4 Výstavba
multifunkčnej haly
pre kultúrne
a športové podujatia

1.5.5 Rekonštrukcia
a modernizácia
areálu kúpaliska na
celoročné využitie

1.6 Rozvoj
a podpora
partnerskej
spolupráce

1.6.1 Rozvoj
a podpora
partnerskej
spolupráce

Stručný popis

Revitalizácia areálov
a umiestnenie altánku
a herných prvkov pre
deti

Spracovanie štúdie ku
komplexnej
rekonštrukcii KD výmena okien,
vybudovanie
kanalizácie, kúrenie
a oprava fasády budovy
Spracovanie štúdie
a projektovej
dokumentácie +
stavebné povolenie
k výstavbe
multifunkčnej haly
Spracovanie štúdie ku
komplexnej
rekonštrukcii
a revitalizácii areálu

Zorganizovanie stretnutí
sociálno-ekonomických
partnerov podieľajúcich
sa na rozvoji mesta

Projekt v
zásobníku

Áno/Nie

N

N

Zodpovedný
garant

Plánov
aný
termín
realiza
cie

OVŽPaSM

20182020

OVŽPaSM

20192020

Ukazovateľ

Plnenie
cieľovej
hodnoty

Plnenie ukazovateľa

Rok 2017

N

OVŽPaSM

20172020

Počet
vypracovaných
štúdii a PD

20182020

Počet
vypracovaných
štúdií

0/2

Žiadna štúdia sa
nevypracovala

Rok 2017
A

A

OVŽPaSM

správne odd. +
odd. kultúry a
informácií

20162020

Počet sociálnoekonomických
partnerov
zapojených do
regionálneho
rozvoja v %

Finančné vyjadrenie/
Poznámka

Číslo
programu/
pod p rog r./
projektu

Rok 2017
00,00 e

Rok 2017
18 250 €

9.5.

Vypracovaná PD

Rok 2017

Rok 2017

1.1.

1/1

5/10

138,00 €
Kontakt
s partnerskými
mestami na rôznej
úrovni samosprávy,
ďalšie možnosti
spolupráce a podania
projektov

Týždeň športu pre
1 330,00 €
všetkých 14. roční k BBSK, sponzor
- 1.280 € dotácia
z BBSK, 50€ dar od

Prior.
os

v

Opatrenie

Projekt/aktivitn

Stručný popis

Projekl
zásobníku

Äno/Nie

Zodpo\ edny
garant

Plánov
aný
termín
realizá
cie

Ukazovateľ

Plnenie
cieľovej
hodnoty

Plnenie ukazovateľa

Finančné vyjadrenie/
Poznámka

firmy AXOL s.r.o

2.3 Ochrana
a rozvoj
kultúrneho
dedičstva
a prírodného
dedičstva

2.3.1 Obnova
Súsošia sv. Trojice
(III. - V. etapa
reštaurátorských
prác)

2.3.3 Sprístupnenie
Radnej siene
verejnosti

Realizácia III.-V. etapy
reštaurátorských prác
v zmysle Návrhu na
reštaurovanie

Oprava podlahy,
osvetlenia, krytov
radiátorov, inštalácia
info boxu a spracovanie
propagačného materiálu

N

OVŽPaSM

201520162017

Počet
obnovených
kultúrnych
pamiatok

1/1

150/150

A

OVŽPaSM +
odd. kultúry a
informácií

20162017

Počet
návštevníkov za
rok

Tajchová osmička
ó.ročník - 200 € dar 300,00 €
sponzor
od Knauf Insulation
s.r.o. - časomiera,
100 € dar od
PharmDr. Stanislav
Prachár
Rok 2017
Rok 2017
1 911,00 €
Realizovaná
záverečná
hydrofóbna úprava 911 €.
Vyhotovená
dokumentácia
zrealizovaných
reštaurátorských
prác - 1 000 €.
Rok 2017
Rok 2017
6 952,00 €
Stavebné úpravy
pozostávajúce z
inštalácie drevenej
plávajúcej podlahy v
miestnosti,
odstránenia
nedobových dverí,
odstránenia nenosnej
priečky, vystavania
ľahkej zvukotesnej
konštrukcie na
predelenie
miestností,
zabudovaním dverí

Číslo
programu/
podprogr./
projektu
9.2.

10.6.1.

7.1.

Prior.
os

Opatrenie

2.4 Vytváranie
podmienok pre
rozvoj
cestovného
ruchu a
rekreácie

Projekt/aktivita

Stručný popis

Projekt v
j^sobníku

Áno/Nie

Zodpovedný
garant

Plánov
aný
termín
tealizá
cie

Ukazovateľ

Plnenie
cieľovej
hodnoty

Plnenie ukazovateľa

Finančné vyjadrenie/
Poznámka

Číslo
programu/
podprogr./
projektu

do nej, prerobením
osvetlenia z jednej
miestnosti na dve
v sume 5 637 € a
inštalácie osvetlenia
na závesnú
konštrukciu v
miestnosti
panovníkov v sume
1 315 €.

2.3.4 Postavenie
repliky Potterovho
ohňového stroja

Spracovanie štúdie
a projekt, dokumentácie
k výstavbe repliky
Potterovho ohňového
stroja

A

OVŽPaSM

20192020

Rok 2017
1/1

2.3.5 Stretnutie
banských miest
a obcí Slovenska zorganizovanie
podujatia v meste
Nová Baňa

Zorganizovanie
podujatia k stretnutiu
banských miest a obcí
Slovenska

A

odd. kultúry a
informácií

2017

Zorganizované
podujatie

Veľkolepou
dvojdňovou oslavou
baníctva,
prehliadkou
baníckych spolkov a
baníckej profesie
a tiež
zno vuobj a vení m
histórie baníctva a
posilnením
povedomia
obyvateľov o jeho
význame s dôrazom
na poznávací a
edukatívny rozmer
podujatia sme
nadviazali na deväť
predchádzajúcich
stretnutí banských

Rok 2017
24 625,00 €

10.8.2.

Prior.
os

Opatrenie

Projekt/aktivita

Stručný popis

Projekt v
zásobníku

Áno/Nie

Zodpovedný
garant

Plánov
aný
termín
realizá
cie

Ukazovateľ

Plnenie
cieľovej
hodnoty

Plnenie ukazovateľa

Finančné vyjadrenie/
Poznámka

Číslo
programu/
podprogr./
projektu

miest a obcí
Slovenska, čím sme
naplnili očakávaný
cieľ 10. stretnutia
banských miest
a obcí Slovenska
v Novej Bani.
2.4.2 Revitalizácia
vodnej nádrže Taj ch

Sfunkčnenie
manipulačného systému,
oprava bezpečnostného
prepadu a vyčistenie
vodnej nádrže

2.4.3 Výstavba
Výstavba výhľadne Háj,
turistickej rozhľadne úprava okolia,
Háj
vybudovanie sedenia

2.5 Podpora
rozvoja
dopravnej
a ostatnej
technickej
infraštruktúry

Stavebnou úpravou
2.5.1 Vybudovanie
jestvujúceho chodníka
odstavného pruhu pri
vytvorenie odstavného
základných školách
pruhu
2.5.3 Rozšírenie
kapacity
parkovacích miest
v meste Nová Baňa

Úprava porastov,
vytýčenie siete
a zameranie pozemkov
geodetom

Rok 2017

N

OVŽPaSM

20182020

N

N

N

OVŽPaSM

20152017

OVŽPaSM

20182020

TS mesta
Nová Baňa

20172020

Počet
zrealizovaných
opatrení

Počet
postavených
rozhľadni

Počet spevnenej
plochy v m“

0/3

1/1

1099,30/
1200

Rok 2017
4 560,00 €

8.4.2.

Rok 2017
Zrealizovaná
drevená časť,
upravené okolie,
zakúpený
a zainštalovaný
ďalekohľad

Rok 2017
64 074,00 €

8.13.

Rok 2017
Úprava spevnenej
plochy Pod Sekvojou
a ul. Štúrova

Rok 2017
30 556,41 €

5.2.1.

Na revitalizáciu
vypracovaná
projektová
dokumentácia

PO2 Hospodárska
politika_________

Prior.
os

Opatrenie

Projekt/aktivita

Stručný popis

2.5.6 Oprava
a obnova miestnych
komunikácií
a chodníkov

Oprava a obnova
komunikácií
a chodníkov v meste

2.5.7 Modernizácia
autobusových
prístreškov

Zmodernizovanie
autobusových
prístreškov

2.5.8 Rozšírenie
monitorovacieho
kamerového systému
mesta Nová Baňa

Rozšírenie
monitorovacieho
kamerového systému v
meste

2.5.9 Modernizácia
mestskej tržnice

Zmodernizovanie
predajných stánkov

2.5.10 Rozšírenie
mestského rozhlasu
-VISO (etapy)

Realizácia ďalšej etapy
mestského rozhlasu

Projekt v
zásobníku

Ano/Nie

Zodpovedný
garant

Plánov
aný
tet mín
lealizá
cie

Ukazovateľ

Plnenie
cieľovej
hodnoty

5 586/
19 899

A

A

A

A

A

TS mesta
Nová Baňa

20162020

OVŽPaSM

20192020

Počet spevnenej
plochy v m"

20182020

Počet
monitorovacích
kamerových
systémov

TS mesta
Nová Baňa +
OVŽPaSM

20182020

Počet
vymenených
predajných
stánkov

OVŽPaSM

20182020

OVŽPaSM + MsP

2/10

20/20

Plnenie ukazovateľa

Finančné vyjadrenie/
Poznámka

Číslo
programu/
podprogr./
projektu

Rok 2017
Asfaltovanie vjazdov
ul. Cintorínska
(26 106,48 €-1023m2)
Oprava chodníka pred
farou (999,60 €-20 m2)
Asfaltovanie
odstavných plôch
(29 664,48 €-1027 m2)
Oprava M K súvislým
asfaltovaním
(79 728,77 €-2080 m2)
Oprava výtlkov M K
(40 216,85 €-1436 m2)

Rok 2017
176716,18 €

Rok 2017
Zakúpené 2 ks kamier,
1 ks
poloprofesionálneho
záznamníka

Rok 2017
5 720,00 €

3.1.

Rok 2017
Opravené predajné
stánky - sumy za
materiál, práce, mzdy,
odvody a SF

Rok 2017
1 064,41 €

8.8.2.

5.2.1.

Prior.
os

Opatrenie

Projekt/aktivita

Stručný popis

Projekt v
ziisohníkii

\no/Nie

Zodpovedný
garant

Plánov
any
termín
realizá
cie

Ukazov ateľ

Plnenie
cieľovej
hodnoty

45/45

2.6 Podpora
2.6.1 Podpora
rozvoja
vzdelávania
informačnej
zamestnancov
spoločnosti
a zvyšovanie kvality
a efektívnej
práce
verejnej správy

Zorganizovanie
viacblokového
odborného vzdelávania
zamestnancov

A

správne odd.

20162020

Počet
preškolených
zamestnancov

30/30
2.6.2 Sprístupnenie
a zlepšenie
poskytovania
elektronických
služieb občanom na
úrovni samosprávy

Zavedenie
a sprístupnenie
elektronických služieb

A

správne odd.

20162020

Počet
zavedených
elektronických
služieb

Plnenie ukazovateľa

Číslo
Finančné vyjadrenie/ programu/
Poznámka
podprogr./
projektu

Rok 2017
Školenia
zamestnancov
v odbore, v ktorom
vykonávajú
každodennú
pracovnú činnosť

Rok 2017
1 538,00 €

1.1.

Rok 2016
Uzatvorená zmluva
so spoločnosťou
Lomtec.com a.s.
Bratislava a aktívne
využívanie
elektronickej
schránky na
podávanie
elektronických
podaní

Rok 2016
3 000,00 €

1.1.

Prior.
os

Opatrenie

PO3 Environmentálna politika

3.1 Moderné
a efektívne
odpadové
hospodárstvo

3.2 Rozvoj
infŕaštruktúry
vodného
hospodárstva
a podpora
aktivít
vedúcich
k prevencii
pred živelnými
pohromami
a odstraňovaniu
ich následkov
3.3 Podpora
aktivít
a projektov
v oblasti
mestského
prostredia,
zachovania
biodiverzity
ekosystémov,
ochrany
a tvorby
prírody a
krajiny

Projekt/aktivita

Stručnv popis

Projekt v
zásobníku

\no/Nie

3.1.1 Modernizácia
a zefektívnenie
nakladania
s komunálnym
odpadom, systému
triedeného zberu
zložiek
komunálnych
odpadov a ich
úprava

Modernizácia vozového
a technologického
vybavenia zberných
dvorov, dobudovanie
kompostáme, environ.
osveta správcov budov,
organ., podnikat.
a obyvateľov

N

3.2.1 Vybudovanie
a rozšírenie
kanalizačnej siete ul. Kamenárska

Spracovanie PD
a vybudovanie
kanalizácie na ul.
Kamenárska

N

3.3.2 Lesníckoenvironmentálne
opatrenia - ochrana
biotopov vtáctva

Ochrana biotopov
vtáctva na území
lesných porastov
obhospodarovaných
Mestskými lesmi s.r.o.

3.3.3 Lesná
dopravná sieť

Revitalizácia lesnej
dopravnej siete

N

N

Zodpovedný
garant

Plánov
aný
termín
realiza
cie

TS mesta
Nová Baňa +
OVŽPaSM

20162020

StVS, a.s.

20182020

MsL spol. s r.o.

MsL spol. s r.o.

20162020

20162020

l'kazovateľ

Zníženie
množstva
zmesového KO v
%

Rozloha územia
v ha, na ktorom
sú realizované
lesníckoenvironmentálne
opatrenia

Dĺžka existujúcej
lesnej dopravnej
siete v km

Plnenie
cieľovej
hodnoty

Plnenie ukazovateľa

Finančné vyjadrenie/
Poznámka

Rok 2017
Fiat Ducato - dodávka
3-stranný vyklápač

Rok 2016
24 888,00 €

Rok 2017
Neuskutočnilo sa

Rok 2017
00,00 €

Rok 2017
Neuskutočnilo sa

Rok 2017
00,00 e

30730

0/
2636
ha

0/68 km

Číslo
programu/
podprogr./
projektu

6.1.1

Prior.
os

Opatrenie

3.4 Znižovanie
emisií
a energetickej
spotreby

Projekt/aktivita

Stručný popis

3.3.4 Protipožiarne
opatrenia

Revitalizácia
protipožiarnych opatrení
- ciest, záchytných
zariadení

3.3.5 Revitalizácia
územia parku
a nádvoria pri
budove Radnice

Spracovanie štúdii
k revitalizácii územia
parku a nádvoria pri
budove Radnice

3.4.1 Modernizácia
vykurovacieho
systému v komplexe
budov ZŠ J. Zemana

Výmena rozvodov
ústredného kúrenia,
výmena kotlov,
vyregulovanie sústavy

3.4.2 Oprava strechy
Výmena krytiny
budovy kina Vatra

Proiekt v
zásobníku

Äno/Nie

Zodpovedná
garant

Plánov
aný
termín
realizá
cie

N

A

N

MsL spol. s r.o.

20162020

OVŽPaSM

20182020

ZŠ J. Zemana

20162020

Ukazovateľ

Dĺžka
existujúcich
protipožiarnych
ciest v km

Kapacita
podporeného
zariadenia/
žiaka

A

Plnenie
cieľove)
hodnoty

OVŽPaSM

Plocha strechy
v m"

Rok 2017
Neuskutočnilo sa

Rok 2017
00,00 €

Rok 2017
Neuskutočnilo sa

Rok 2017
00,00 €

Rok 2017
Neuskutočnilo sa

Rok 2017
00,00 €

0/68 km

0/450

0/320
20162018

Plnenie ukazovateľa

Finančné vyjadrenie/
Poznámka

Číslo
programu/
podprogr./
projektu

Prior.
os

Opatrenie

Projekt/aktivita

3.5 Podpora
environmentáln 3.5.1 Vybudovanie
ej osvety,
NCH Zbojnícke
výchovy a
studničky
prevencie

Stručný popis

Vybudovanie NCH
Zbojnícke studničky

Projekt v
rásobníku

Áno/Nie

N

Zodpovedný
garant

odd. kultúry
a informácií +
OVŽPaSM

Plánov
aný
termín
realizá
cie

20162017

Ukazovateľ

Počet
návštevníkov
NCH/rok

Plnenie
cieľovej
hodnoty

1000/
1000

Plnenie ukazovateľa

Rok 2017
Vyhotovené
a osadené kovové
smerovníky a
smerovky

Finančné vyjadrenie/
Poznámka
Rok 2017
1 084,00 €
BBSK, mesto

Číslo
programu/
podprogr./
projektu
8.15.

* Číslo programu/podprogramu/projektu je číslom programu/podprogramu/projektu podrobne popísaného v Záverečnom účte mesta Nová Baňa za rok 2017
Zoznam použitých skratiek: PO - prioritná os, PD - projektová dokumentácia, MsÚ - mestský úrad, OVŽPaSM - Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku MsÚ, TS - technické služby. MK
- miestna komunikácia, MsP - mestská polícia, StVS -^stredoslovenská vodárenská spoločnosť. MsL -mestské lesy, ZŠ - základná škola., MŠ - materská škola. ET - elokovaná trieda, ZUŠ - základná umelecká škola.
CVČ - centrum voľného času. ŠJ -školská jedáleň. MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. BB - Banská Bystrica, BBSK - Banskobystrický samosprávny kraj, MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, NFP - nenávratný finančný príspevok. NCH - náučný chodník. MsZ - mestské zastupiteľstvo.
/1\

V Novej Bani, 29.03.2018

ŕ/fíh

Spracovala: PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka

Schválil: Mgr. Ján Havran, primátor mesta

