
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, 

ktoré sa konalo dňa 11. 5. 2016 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, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko 
Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima 
            
Ospravedlnený: Mgr. Branislav Bratko 
          
Primátor mesta:    Mgr. Ján Havran  
 
Vedúci oddelení:  Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Ľudmila Rajnohová, Mgr. 

Iveta Lukáčová,  Jaroslav Svetík  
Hlavná kontrolórka:   Ing. Mgr. Eliška Vallová  
Projektová manažérka:  PhDr. Lenka Bieliková 
Riaditelia mestských podnikov:  Anna Holá, riaditeľka MsBP s.r.o. Nová Baňa,  

Viťazoslav Chrappa, riaditeľ MsL, spol. s r.o.,Nová Baňa  
František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa 

Riaditelia školských zariadení: Mgr. Mária Považanová, riaditeľka ZŠ J.Zemana  
                                                   Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa  

PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ Nová Baňa   
Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ Nábrežná, Nová Baňa   
a Eva Trúsiková, ekonómka MŠ Nábrežná Nová Baňa 

Prizvaní:                                      Ing. Janka Šeclová, Daša Zigová, Lýdia Adamcová,             
                                                    Mgr. Tomáš Minka, oddelenie  VŽPaSM  na   MsÚ                                                             
                                                    Nová Baňa 
                                              
                                                                                             

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (počtom 12) Mestského 
zastupiteľstva, Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. 

Za zapisovateľku bola určená Marta Müllerová, poslanci zvolili za overovateľov 
zápisnice Petra Forgáča a Ing. Tomáša Palaja. Do návrhovej komisie Juraja Búryho, Ing. 
Zdenka Krála a Ing. Viktóriu Valachovičovú, PhD. Do pracovného predsedníctva bol zvolený  
Maroš Marko.  
 
Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve 
a zapisovateľke: 
Hlasovanie č. 1: 
prítomní - 12 
za - 12 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. 
Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 0 – bolo prijaté 
 



 
Na rokovanie bol predložený nasledovný program: 

O t v o r e n i e 
1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Správy z kontrol 
3. Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31. 12. 2015 
4. Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok  2015 
5. 1. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2016 
6. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa s. r. o. za rok 2015 
7. Správa o hospodárení za rok 2015 v Mestských lesoch spol. s r. o., Nová Baňa 
8. Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) mesta Nová Baňa na roky 

2016 – 2020 
9. Cenník platieb za predajné miesto na novobanskom jarmoku 
10. Majetkové veci 
11. Rôzne 
12. Diskusia 

Z á v e r 
 
 
J.Barniak – Vážení prítomní, týmto oslovujem aj všetkých serióznych občanov, ktorí žijú 
v Novej Bani. Podľa mňa je ich drvivá väčšina zo 7500 obyvateľov Novej Bane. Dnes som sa 
dozvedel, ale určite to viete aj vy, že tá udalosť, čo sa stala pani poslankyni Ing. 
Valachovičovej bol úmysel. Počujete dobre, úmysel. Pán primátor, páni poslanci, pán 
náčelník a ďalší pán náčelník polície, teraz čo nový nastúpil, kriminalisti, ktorí majú Novú 
Baňu na starosti, čo teraz robia? Čo teraz robia tí kriminalisti, keby sme mali skrytú kameru, 
možno by sme zbadali, čo teraz robia. Čo sa na Novej Bani za posledných pár rokov stalo, 
vážne prípady, nič sa nevyšetrilo. Výsledok je nulový. Predstavte si, že by ste vy, ako 
zamestnanci mestského úradu za mesiac nič nespravili, alebo u mňa vo firme a by sme im 
platili?  Toto, čo sa tu deje, to je čistý vrchol! Opakoval som to tu viackrát, oslovoval som 
pána náčelníka mestskej polície, náčelníka štátnej polície, kriminálnej polície. Skutočne sa tu 
snažíme spraviť niečo pre ľudí, pre mesto a niekto nám to kazí. Míňame svoj čas, svoje 
peniaze. Navrhujem a verím, že väčšina poslancov ma podporí, aby sme aj toto mestské 
zastupiteľstvo zatiaľ zrušili, pokiaľ sa prípad nevyšetrí.  Týchto prípadov sa tu stalo už x-krát, 
toto už nemôžeme tak nechať. Navrhujem, aby sme to dnes na protest ukončili preto, čo sa 
stalo a na protest tomu, že sa nič nevyšetrilo. Za posledné roky sa tu nič nevyšetrilo, chodia si 
tu ohriať stoličky a nič tu  náčelníci nevyšetria. Len si robíme hanbu a ľudia sú tu veľmi 
nespokojní s tým, čo sa tu robí. Činžáky sa vykrádali, jeden, druhý a tretí požiar a nič sa tu 
nevyšetrilo. Načo platíme tých kompetentných ľudí? Posledný krát hovorím, navrhujem, aby 
sme stadiaľto odišli a pán primátor všetkých kompetentných zavolať, obvolať, lebo toto sa tu 
absolútne takto nemôže robiť. Dávam návrh, aby sme na protest tomu, čo sa tu robí, opustili 
túto sálu a začali vyšetrovanie. Keď nevedia policajti, dúfam, že my občania nebudeme 
musieť začať vyšetrovať. Ďakujem.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Pán Barniak, ďakujem, že ste sa k tomu vyjadrili, aj mňa sa 
ľudia za posledný mesiac pýtajú, prečo sa to stalo? Ten úmysel som predpokladala a dokonca 
som započula aj také extrémne názory, že Nová Baňa nie je bezpečné miesto a chcú stadeto 
ísť bývať niekde inde. Verím, že pre toto mesto ešte niečo spravíme a nevidím dôvod v tom, 
že to nie je vyšetrené, aby sme dnes za to skončili mestské zastupiteľstvo. Život ide ďalej 
a ľudia si zaslúžia, aby sme veci robili ďalej, lebo si myslím, že by nás to zdržalo, keby sme 
čakali celú dobu, kým to bude vyšetrené. V každom prípade Vám ale ďakujem.  



Mgr.J.Havran  – Môže sa to spraviť takým spôsobom, že pokiaľ sa neodhlasuje program, 
mestské zastupiteľstvo sa tým pádom nekoná.  
 
Hlasovanie o  programe MsZ: 
Hlasovanie č. 2: 
prítomní - 11 
za - 8 (Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, 
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 2 (Jozef Barniak, Mgr. Maroš Havran) 
zdržal sa - 1 (Juraj Búry)  
nehlasoval - 1 (Peter Forgáč) – bolo prijaté 
 
Mgr.J.Havran  – V súvislosti s tým čo teda tu bolo pred chvíľočkou povedané, chcel by som 
povedať ako osoba, ktorá má podobné životné skúsenosti, že odcudzujem akékoľvek násilie 
a neprávosti, ktoré sa dejú na všetkých ľuďoch, ktorí sú obeťami akýchkoľvek útokov a to 
platí pre poslancov. Myslím si, že ľudia ktorí sú za to zodpovední by ich mali v takomto 
prípade vyšetriť a ľudia, ktorí to páchajú by mali byť potrestaní. Verím, že sa tomu tak stane 
aj v tomto prípade a ja osobne sa budem snažiť o to zasadiť. Takže toľko k tej veci.  
 

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 16. 02. 2016  
 
U z n e s e n i e   č. 1/2016     U z n e s e n i e   č. 14/2016  
- splnené prijatím uznesenia      - v plnení 
 
U z n e s e n i e   č. 2/2016     U z n e s e n i e   č. 15/2016  
- splnené prijatím uznesenia     - splnené 
 
U z n e s e n i e   č. 3/2016     U z n e s e n i e   č. 16/2016  
- splnené prijatím uznesenia     - v plnení   
 
U z n e s e n i e   č. 4/2016     U z n e s e n i e   č. 17/2016  
- splnené prijatím uznesenia     - splnené 
 
U z n e s e n i e   č. 5/2016     U z n e s e n i e   č. 18/2016  
 - splnené        - splnené 
 
U z n e s e n i e   č. 6/2016     U z n e s e n i e   č. 19/2016  
- splnené       - splnené 
 
U z n e s e n i e   č. 7/2016     U z n e s e n i e   č. 20/2016  



- splnené       - splnené 
 
U z n e s e n i e   č. 8/2016     U z n e s e n i e   č. 21/2016  
- splnené       - splnené 
 
U z n e s e n i e   č. 9/2016     U z n e s e n i e   č. 22/2016  
- výkon uznesenia v zmysle § 13 ods. 6   - splnené 
  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
  v z.n.p. pozastavený      U z n e s e n i e   č. 23/2016 
        - splnené 
U z n e s e n i e   č. 10/2016     
- v plnení 
 
U z n e s e n i e   č. 11/2016       
- v plnení       
 
U z n e s e n i e   č. 12/2016     
- splnené         
 
U z n e s e n i e   č. 13/2016       
- v plnení 
 
Mgr.J.Havran  – K tomuto by som chcel povedať, že ospravedlňujem sa za nesprávne 
uvedené informácie, myslím si, že to bolo na zastupiteľstve predchádzajúcom, keď pani 
poslankyňa Valachovičová sa ma pýtala, či teda všetky tie uznesenia boli zverejnené, toto bol 
ten prípad kedy nebolo, aj keď napriek tomu, že som tvrdil, že bolo pretože som bol o tom 
presvedčený, ale chybou pracovníka úradu to nebolo zverejnené. Takže toľko k tomu 
pozastavenému uzneseniu. Otváram diskusiu o tomto bode, nech sa páči.  
 

U z n e s e n i e   č. 24/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 
 
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 16. 02. 2016 
 
Hlasovanie č. 3: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
 



2. Správy z kontrol 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná 
kontrolórka mesta Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

Správa z kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2015 
 
Cieľom kontroly bolo zistiť stav plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom 
v skúmanom období za rok 2015. V zmysle §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov je hlavný kontrolór obce oprávnený v rozsahu kontrolnej 
činnosti kontrolovať aj plnenie uznesení mestského zastupiteľstva.  
 
V skúmanom období bolo mestským zastupiteľstvom prijatých 131 uznesení rôzneho druhu. 
Celkovo však boli prijatých 145 uznesení, a to z toho dôvodu, že niektoré uznesenia sa 
skladali z viacerých častí. Z toho bolo uzneseniami prijatých 10 všeobecne záväzných 
nariadení. 
 
Rozdelenie uznesení podľa výroku prijatých mestským zastupiteľstvom v roku 2015    
1. schvaľuje 85 Uznesení 
2. berie na vedomie 22 Uznesení 
3. ruší 2 Uznesenia 
4. vyhovuje 2 Uznesenia 
5. ukladá 1 Uznesenie 
6. neschvaľuje 10 Uznesení 
7. poveruje 1 Uznesenie 
8. prerokovalo 2 Uznesenia 
9. súhlasí 2 Uznesenia 
10. odvoláva 5 Uznesení 
11. zriaďuje 1 Uznesenie 
12. volí 12 Uznesení 
Celkom 145 Uznesení 
 
Vzhľadom na charakter prijatých uznesení boli viaceré prijaté uznesenia splnené už 
samotným prijatím uznesenia (berie na vedomie, prerokovalo,...). Predmetom kontroly boli 
uznesenia ukladacieho charakteru. Mestské zastupiteľstvo v roku 2015 odhlasovalo 1 
uznesenie, v ktorom uložilo splnenie úlohy (uznesenie č. 14 prijaté na mestskom 
zastupiteľstve dňa 22. 01. 2015 – uložené primátorovi mesta – do budúceho mestského 
zastupiteľstva predložiť za mesto správu o stave súdneho sporu v súvislosti s kanalizáciou na 
ul. Kamenárska).  Dané uznesenie bolo splnené, poslancom mestského zastupiteľstva bola 
elektronickou formou zaslaná Správa o súdnom spore a Návrhy na mimosúdne urovnanie 
vypracované advokátskou kanceláriou SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o..  

Kontrola bola vykonávaná priebežne a boli k nej predkladané písomné správy na 
zasadnutí každého mestského zastupiteľstva.  

Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného nariadenia 
mesta.  

 
Pre MsZ, 03. 05. 2016  
 
        Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.  
                 hlavná kontrolórka 
                  mesta Nová Baňa 



 
Správa z kontroly príjmov a výdavkov v Materskej škole, 

ul. Nábrežná, Nová Baňa za rok 2015 
 

Predmetom kontroly bola kontrola dodržiavania a uplatňovania: 
- zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) 
- zákona č. 152/1994 Z.z.. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o sociálnom fonde“)  
- Opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, štátne fondy, obce a VÚC (ďalej len „Opatrenie o postupoch účtovania“) 
- Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. 25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, 
termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, štátne fondy, obce a VÚC (ďalej len „Opatrenie o účtovnej závierke“) 
 
Cieľ kontroly: 
- zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť. 
 
 Výsledok kontroly 
1.  Interné smernice 
Je potrebné aktualizovať Smernicu o postupe predbežnej a priebežnej kontroly, Smernicu 
o jednotnom postupe pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, Smernicu o obehu 
účtovných dokladov.  
 
2. Pokladničné doklady 
a) Podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. § 8 ods. 6 účtovníctvo účtovnej jednotky sa 
vedie spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, ak účtovná jednotka je schopná 
zabezpečiť trvalosť po celú dobu spracovania a úschovy.  
Pri niektorých výdavkových pokladničných dokladoch nie je zaručená ich trvalosť, už pri 
výkone tejto kontroly boli mnohé z nich veľmi zle čitateľné. Pokladničné doklady súvisiace 
s vyúčtovaním cestovného – neprefotené cestovné lístky. 
b) v niektorých prípadoch, keď bola súčasne došlá faktúra a platba v hotovosti – nebola 
faktúra zaevidovaná v knihe došlých faktúr, ale bola zaúčtovaná priamo cez výdavkové 
pokladničné doklady spolu s dokladom z elektronickej registračnej pokladne. 
 
Pri kontrole ostatných oblastí v predmetnej kontrole nebolo zistené porušenie zákona ani 
všeobecne záväzného nariadenia mesta.  
 
Závery 
Na základe správy o výsledku kontroly bola uložená kontrolovanému subjektu povinnosť 
predložiť písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a 
na odstránenie príčin ich vzniku v termíne do 31. 05. 2016.   
 
Pre MsZ, 03. 05. 2016  
 
        Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.  
                   hlavná kontrolórka 
                    mesta Nová Baňa 



U z n e s e n i e   č. 25/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
berie na vedomie 
 

1) Správu z kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2015   
 

2) Správu z kontroly príjmov a výdavkov v Materskej škole, ul. Nábrežná, Nová Baňa za 
rok 2015 

 
Hlasovanie č. 4: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
 
3. Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31. 12. 2015 

 

Predkladateľom materiálu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 
a spracovateľkou je Ing. Katarína  Ditteová, vedúca  finančného oddelenia na Mestskom 
úrade Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

Inventarizácia majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2015 

     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 príkaz k vykonaniu  inventarizácie majetku a záväzkov mesta Nová Baňa ku 
dňu 31.12.2015.  
     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 11 dielčích inventarizačných komisií a ústredné inventarizačné komisie pre 
príspevkovú organizáciu TS a rozpočtové organizácie ZŠ, CVČ, MŠ Nábrežná a ZUŠ. 
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 4.12.2015 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 MsÚ. Správy o vykonaných inventarizáciách majetku mesta 
a o hospodárení s týmto majetkom podľa jednotlivých zariadení, ktoré majetok mesta 
spravujú, sú priložené.   



Predmetný materiál je uvedený pod prílohou č. 1. 
 
Ing.K.Ditteová - Vážení poslanci, predkladáme Vám správu o inventarizácii majetku mesta 
k 31.12.2015. 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.  
     Na mestskom úrade nebola urobená dokladová inventúra pohľadávok, ktoré spravovala 
právnička, a to exekučné a súdne trovy a poplatky, pokuty, náhrada škody a rezerva na súdne 
spory.  
     V správe mestského úradu na strane 6  sa uvádza aj prebytočný a neupotrebiteľný majetok 
a to 10 objektov, o ktorých by sa malo rozhodnúť, čo s nimi ďalej.  
     Za mestský úrad  je priložený prehľad pohľadávok  k 31.12.2015. Pohľadávky sú vo výške 
188 156,41 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je to viac o 20 525,86 eur. Na 
nevymožiteľné pohľadávky sa vytvárajú opravné položky, ktoré sú v sume 96 059,42 eur 
a treba odpočítať aj decembrovú pohľadávku – preddavok na verejné osvetlenie, ktoré je  
k 31.12.2015 v splatnosti. Takže čisté pohľadávky sú vo výške 78 814,79 eur. 
      Právnička MsÚ, ktorá mimo iného aj vymáhala pohľadávky, bola na dlhodobej PN 
a k 30.11. odišla do invalidného dôchodku. Nového právnika mesto nemá. V roku 2016 sa 
preto pristúpilo k vymáhaniu pohľadávok cez nového súdneho exekútora JUDr. Harmatu, 
ktorý na základe zaslaných podkladov pripravuje návrh na exekúciu. Boli mu postúpené 
podklady vo výške 7 400 eur a k dnešnému dňu je už na účte mesta pripísaná čiastka 2 208 
eur.  
     Najvyššie nedoplatky sú na dani z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a nájomné 
za budovy a pozemky. V priloženej tabuľke sú medziročné porovnania k 31. marcu. Kým daň 
z nehnuteľností má klesajúcu tendenciu, pohľadávky za poplatok za odpad vzrastajú. 
Celý materiál je na CD, kde sú správy o inventarizácii všetkých zariadení, ktoré spravujú 
majetok mesta. Vďaka zriadenému záložnému právu sme tento rok dostali ešte 6273 eur lebo 
sme na katastri zrušili záložné práva a ešte sme dostali nedoplatky na dani za 13 106 eur aj 
cez dedičské konanie.  
 
J.Barniak  – Tie subjekty, čo sú dlžné mestu – pekne je to spracované, len my potrebujeme 
dostať drvivú väčšinu do mestskej pokladne a vtedy to bude v poriadku. Mali sme tu takú 
diskusiu, či to budeme vypracovávať mesačne, dvojmesačne a dohodli sme sa, že to budeme 
vyhodnocovať kvartálne. Poprosím povedať, koľko sa nám podarilo vymôcť za prvé tri 
mesiace? Pani právničku teraz nespomínajme, tá už je na zaslúženom dôchodkovom 
odpočinku.  
 
Ing.K.Ditteová – Komunálny odpad k 31.12.2015 bol vo výške 48 589 eur a teraz 
k 31.3.2016 je 44 150 eur. Daň z nehnuteľností bola 42 287 eur, teraz je 32 801 eur.  
 
J.Barniak  - To je za prvý kvartál zhruba 14 tis. eur. Zbadáme, koľko to bude za druhý 
kvartál. Takéto vyhodnotenie, keby si nám dávala na MsZ. Teraz, keď tu pani právnička 
zatiaľ nie je, musia okolo toho chodiť a vybavovať zamestnanci a vedúci oddelení.  
 
Mgr.J.Havran  – V súčasnej dobe sme pristúpili k tomu, že všetky pohľadávky, ktoré sú 
exekučným titulom sú priamo zasielané  exekútorovi, to znamená, že na ne nevypracovávame 
návrh, ten si vypracuje bezplatne sám exekútor. To je rozdiel oproti minulosti, keď to 
vypracovával náš právnik. Pohľadávky, ktoré bude potrebné uplatniť, budeme riešiť 



prostredníctvom právnickej kancelárie, ktorá zabezpečí, aby boli vymožiteľné, teda uplatnené 
na súde a následne bude exekuované každé jedno.  Pohľadávky sú aj staršieho dáta, ako bola 
pani právnička PN, ale nielen tieto  a my sme pristúpili razantne k uplatňovaniu a reakcie sú 
rôzne. Panovala rôzna zhovievavosť, v rôznych smeroch, či je to nájomné, splátky 
nájomného. Je tam veľa pohľadávok, ktoré sa nebudú dať uplatniť, s tým sa treba zmieriť. 
Keď si pozriete vývoj za komunálny odpad tam je neustále rastúca tendencia. V tomto meste 
je stále skupina ľudí, ktorí sú neexekutovateľní, to znamená, že nie je čo od nich vymôcť. Sú 
aj takí, ktorí by si to chceli odpracovať, len to nám zase legislatíva neumožňuje, čo je teda 
škoda. Je tam ešte veľká suma za odpredaj pozemkov, približne 26 tis. eur a neviem presne 
koľko z toho tvorí pohľadávka voči firme L-RAZANT. Z doby, keď pán Lackovič prisľúbil, 
že prispeje na ČOV pod Tajchom 26 tis. eur a urobí sa to nájmom, aby si to mohol dať do 
účtovníctva a uzavrel nájomnú zmluvu. Potom už ale neprispel na tú verejnú stavbu, tak ako 
sľúbil. To je jedna suma, ktorá tvorí skoro 100 % tú dlžobu na prenajatých pozemkoch. 
Priestoru na manévrovanie tam nie je veľa, ale stále to je prijateľná suma. Nevravím, že je 
dobre, keď nám niekto dĺži, ale v porovnaní s inými mestami a dlžobami je to v udržané 
v serióznej miere. To, že sme za prvý kvartál vymohli 15 tis. eur je podľa mňa veľké číslo. 
Určité pohľadávky sa budú ťažko vymáhať a budú ďaleko viacej trvať, pretože všetko, čo 
bude treba uplatniť na súde, trvá v tejto republike strašne dlho. Snažíme sa to ale posunúť 
ďalej, či tu je alebo tu nie je právnik.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 26/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
berie na vedomie  
 
správy o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2015 
 
 
Hlasovanie č. 5: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
4.  Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2015 
 

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 bol 
materiál zaslaný vopred. 
 

Dôvodová správa 
 
K 1/ Výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok vo výške 478 925 eur. Je to rozdiel 
medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Spôsob financovania schodku 



rozpočtu mestské zastupiteľstvo potvrdzuje pri prerokúvaní záverečného účtu. Výsledok 
hospodárenia bol plánovaný prebytok vo výške 85 137 eur, upravený schodok vo výške 
874 146 eur a v skutočnosti bol schodok vo výške 478 925 eur. Schodok je krytý úverom, 
rezervným fondom a fondom rozvoja bývania.   
 
K 2 a 3/ Výsledok finančných operácií je prebytok vo výške 767 914 eur, čo je rozdiel medzi 
príjmovými finančnými operáciami vo výške 943 158 eur (peňažné fondy a úver) a 
výdavkovými finančnými operáciami vo výške 175 244 eur (splátky úverov).  
 
Celkovým výsledkom rozpočtu je zostatok finančných prostriedkov na účtoch mesta vo výške 
288 989 eur (okrem peňažných fondov a prostriedkov štátu). Je zdrojom peňažných fondov.  
Rezervný fond sa tvorí nielen z prebytku rozpočtového hospodárenia, ale aj zo zostatkov 
príjmových finančných operácií.  
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 288 989,35 eur sa  vylučujú : 

• Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom 
roku pre ZŠ Jána Zemana vo výške 12 085,41 eur 

• Naviac minuté prostriedky v Centre voľného času vo výške 4,59 eur 
 
Takto upravený zostatok finančných prostriedkov za rok 2015 vo výške 276 899,35 eur 
navrhujeme použiť takto: 
 

• Prídel do fondu rozvoja bývania vo výške 90 155,12  eur – za predaj bytov na Hrádzi 
• Prídel do rezervného fondu vo výške 186 744,23 eur 

 
K 4/ Účtovný výsledok hospodárenia Mesta Nová Baňa je rozdiel medzi nákladmi a výnosmi. 
Za rok 2015 je z podnikateľskej činnosti mesta – IC strata vo výške 1 620,60 eur. Stratu 
navrhujeme vyrovnať s účtom 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  
 
K 5 a 6/ Technické služby mesta skončili hospodárenie za rok 2015 so stratou z hlavnej 
činnosti vo výške 16 306,31 eur a so ziskom z podnikateľskej činnosti vo výške 1 240,40 eur, 
spolu strata 15 065,91 eur. 
Stratu aj zisk je treba po skončení roka vysporiadať.  Návrh na vysporiadanie je nasledovný: 
Zisk vo výške 1 240,40 eur z podnikateľskej činnosti použiť na tvorbu rezervného fondu 
organizácie. 
Stratu vo výške 16 306,31 eur z hlavnej činnosti vysporiadať s účtom  rezervného fondu 
organizácie a zostatok s účtom 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia. 
 
Účet 421 Zákonný rezervný fond  je vytváraný len účtovne. Po vysporiadaní straty za rok 
2014 sa dostal na úroveň len 1 516,01 eur. Doplnený bude o 1 240,40 eur z výsledku 
hospodárenia podnikateľskej činnosti. Spolu bude vo výške 2 756,41 eur. Tento rezervný fond 
bude hneď použitý v plnej výške na krytie straty z hlavnej činnosti za rok 2015. 
Účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov je mínus 31 731,68 eur. 
Nakoľko strata je o 13 549,90 eur vyššia než rezervný fond, bude nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia mínus 45 281,58 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 45 619,88 eur 
a kapitálový transfer 233,68 eur. Z predloženej tabuľky ale vyplýva, že na niektorých 
činnostiach nedočerpali a na niektorých činnostiach prečerpali poskytnutý transfer od 
zriaďovateľa. Bežný transfer vo výške 67 089,74 eur nevyčerpali v súlade s rozpočtom, ale 
časť z neho vo výške 21 469,86 eur použili na iné činnosti bez predchádzajúceho schválenia, 
čo je však v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách a v rozpore s VZN mesta Nová 
Baňa o rozpočtových pravidlách. Porušili finančnú disciplínu tým, že použili verejné 
prostriedky nad rámec oprávnenia. Rozdiel 45 619,88 eur vrátili na účet zriaďovateľa. 
 
      Dobrovoľnému hasičskému zboru bola v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 7 odst. 4 poskytnutá dotácia na činnosť za 
podmienok ustanovených vo VZN č.7/2011 o dotáciách a v súlade s dohodou zo dňa 
4.11.2015 vo výške 4 745 eur. Podľa zákona poskytnutie dotácie podlieha ročnému 
zúčtovaniu s rozpočtom obce. Poskytnutá dotácia mala byť zúčtovaná v termíne do 
15.12.2015.  Zúčtovanie bolo predložené dňa 22.12.2015 vo výške 1 677,10 eur. Neminuté 
finančné prostriedky vo výške 3 067,90 eur neboli vrátené na účet mesta do 31.12.2015, ale 
až 4. januára 2016 čo je porušením finančnej disciplíny. 
 
 

Predmetný materiál je uvedený pod prílohou č. 2. 
 
 
Ing.K.Ditteová - Predkladáme Vám na schválenie Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 
2015. Obsahuje všetko, čo ukladá zákon o rozpočtových pravidlách. Je dosť rozsiahly, 
textová časť je dosť podrobná.   
Rok 2015 bol finančne lepším rokom ako rok 2014. Celkové príjmy boli vyššie o 810 700 
eur, ale aj výdavky sme minuli vyššie o 694 998 eur. Najväčšia príjmová položka výnos dane 
z príjmov poukázaný územnej samospráve bol o 224 729 eur vyšší ako v roku 2014 
a najvyšším za posledných 7 rokov. V pôvodnom rozpočte sme mali rozpočtované 1 887 000 
eur. Vo východiskových štatistických údajoch zverejnených na stránke MF SR pre mesto 
Nová Baňa bol zverejnený výnos dane vo výške 2 034 633 eur. V skutočnosti sme dostali 
1 076 355 eur, čo je ešte o 41 722 eur viac.  
V porovnaní s rokom 2014 je výsledok hospodárenia horší.  Výsledkom rozpočtového 
hospodárenia je schodok, ktorý je vyšší o 62 832 eur. Výsledok finančných operácií je 
prebytok, je vyšší o 178 534 eur, čím, je  celý zostatok  finančných prostriedkov  o 115 702 
eur vyšší ako v roku 2014.    
V porovnaní s rozpočtom roku 2015 je hospodárenie dobré. Plánovaný bol výsledok 
rozpočtového hospodárenia schodok 874 146 a v skutočnosti je schodok cca o polovicu menší 
-  478 925 eur. Celkový rozpočet bol plánovaný vyrovnaný na nulu, v skutočnosti zostalo 288 
989 eur. 
Rozpočet v roku 2015 prešiel siedmymi zmenami, z toho 5 bolo schválených na MsZ, 2 
rozpočtové opatrenia boli po poslednom MsZ a to 1 v rámci kompetencií riaditeľa TS a 1 
v rámci kompetencií riaditeľky ZŠ J. Zemana. V materiáloch sa uvádza pôvodný rozpočet, 
rozpočet po 5. zmene a skutočnosť k 31.12.2015. 
Výsledkom rozpočtového hospodárenia je schodok vo výške 478 925 eur, čo je rozdiel 
medzi bežným a kapitálovým rozpočtom. Plánovaný bol vo výške 874 146 eur. Bežný 
rozpočet je prebytkový vo výške 452 094 eur, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 931 
019 eur. Schodok rozpočtu je krytý finančnými operáciami. Okrem použitia rezervného fondu 



bol prijatý úver. Z toho dôvodu sú finančné operácie prebytkové vo výške 767 914 eur. 
Celkový výsledok hospodárenia je zostatok finančných prostriedkov vo výške 288 989 eur.  
V porovnaní s rozpočtom roku 2015 sú celkové príjmy (bez FO) v skutočnosti vyššie 
o 84 030 eur. Z toho: 
-  daňové príjmy sú vyššie o 88 310 eur,  najmä daň z nehnuteľností  bola v skutočnosti 
vyššia o 46 837 eur a výnos dane z príjmov o 41 722 eur.  
- nedaňové príjmy sú vyššie o 26 833 eur, najmä z prenajatých budov o  7 405 eur, ale aj 
správne poplatky, pokuty, odpadové vody Tajch, opatrovateľská služba, refundácie 
a preplatky za EE a teplo, odvod z výťažku hazardných hier a vratky. Nie sú naplnené príjmy 
– nájomné z pozemkov, príjmy za zberné suroviny a za prieskumné územie.  
- granty a transfery bežné sú vyššie o 12 193 eur, v tom vyšší transfer zo ŠR na prenesené 
kompetencie ZŠ o 7 347 eur, kde sa už rozpočet neupravoval.  Naviac je aj dar vo výške 
7 000 eur. Naopak, rozpočtovaný transfer na stravu a školské pomôcky sa nenaplnil. 
- kapitálové príjmy sú vyššie o 66 645 eur. Nenaplnili sa síce plánované príjmy z predaja 
budov vo výške 20 100 eur – nebol predaný schválený objekt trafostanice. Neboli naplnené 
ani plánované príjmy z predaja pozemkov. Naopak predané boli byty na Hrádzi - príjmy 
z predaja bytov vo výške 90 155 eur pôjdu do fondu rozvoja bývania.   
- príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou boli vyššie o 4 927 eur oproti 
rozpočtu. 
Výdavky 
V porovnaní s rozpočtom roku 2015 sú celkové výdavky nižšie o 200 032 eur. Z toho bežné 
výdavky o 93 345 eur, kapitálové výdavky o 104 868 772 eur a finančné operácie o 1 819 eur. 
Bežné výdavky sú nižšie o 93 345 eur, najväčšia úspora je v programe 1 výdavky verejnej 
správy a to 47 693 eur – najmä na mzdách a odvodoch, ďalších 16 021 eur v programe 
vzdelávanie a to najmä neminuté normatívne prostriedky zo IV. štvrťroka a 10 831 eur je na 
programe 7 správa prenajímaného majetku a to na energiách a 9 198 eur na kultúre – knižnica, 
kultúrne služby a ZPOZ. 
Došlo aj k prekročeniu výdavkov vo výške 4 442 eur na doprave – najmä autobusové spoje 
a 4 097 na odpadoch. 
Kapitálové výdavky sú nižšie o 104 868 eur, z toho 35 500 eur nerealizovaním „WC na ul. 
Cintorínska“, 61 287 eur nedokončením  „Rozhľadne Háj“ a 3 800 eur nezrealizovaním PD  
Vodná nádrž Tajch. Úspora výdavkov 2 404 eur vznikla  na akcii „WC a sprchy Tajch“.  
Finančné operácie 
V decembri bol prijatý úver na Modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 654 687 eur. Na 
túto istú akciu boli použité aj zdroje fondu rozvoja bývania vo výške 82 758 eur a rezervného 
fondu vo výške 3 750 eur. 
Nakoľko bolo čerpanie kapitálových výdavkov 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 106 
234 eur).  
V rezervnom fonde zostalo 109 800 eur, vo fonde rozvoja bývania zostalo 3 912 eur. 
Najväčšou akciou v roku 2015 bola „Modernizácia verejného osvetlenia“, „Zateplenie budovy 
Podnikateľského centra“ a „WC a sprchy Tajch“. Ďalšími akciami bola výstavba garáže na ul. 
M.R.Štefánika na skladovanie techniky Dobrovoľného hasičského zboru, rozostavaná 
vyhliadková veža Háj, zrekonštruovaná bola historická budova Zvonice na Zvoničke, 
ukončený bol schodišťový obklad pred vstupom do prenajatých priestorov Park Café. 
Na mestský úrad bol zakúpený nový osobný automobil Škoda Octavia, v Informačnom centre 
bola zriadená klimatizácia.   



Vypracované boli projektové dokumentácie na zateplenie a výmenu okien a dverí v budove 
bývalý Dom služieb, polohopis a výškopis pre vypracovanie PD a aj PD na odstavný pruh 
chodníka pred ZŠ, polohopis, výškopis a štúdia chodníka ZUŠ na ul. Kollárova. 
Do MŠ Nábrežná bola zakúpená elektrická trojpec.  
Technické služby mesta vybudovali základ oporného múrika pri OD PZ, zakúpili výkyvnú 
radlicu a zimný rozmetač, stojan na naftu, kontajnery na sklad olejov, elektro odpadu a sklad 
nebezpečného odpadu, v dome smútku vybavili chladiacu miestnosť chladiacou technológiou.  
V rámci bežných výdavkov spomeniem väčšie akcie - TS opravili MK Záhradná, Kútovská, 
Chotár, Brezová, Bôrina, vybudovali zábradlie pri VÚB, čiastočne opravili schody pri 
reštaurácii Zlatý bažant. 
V rámci finančných možností a s príspevkom MK SR bola zrealizovaná časť III. etapy 
reštaurátorských prác Súsošia sv. Trojice a boli zakúpené regály do mestskej knižnice. 
Podnikateľskou činnosťou mesta je Informačné centrum. Účtujeme o nákladoch 
a výnosoch. Náklady boli 19 290 eur, výnosy 17 670 eur, strata 1 620 eur. Informačné 
centrum je každoročne stratové, väčšinou sa poskytujú rôzne neplatené služby. Občanom 
chceme vychádzať v ústrety a preto IC zachovávame aj naďalej. 
Školské zariadenia – v programe vzdelávanie je úspora oproti rozpočtu 16 021 eur. Úspora 
bola v troch zariadeniach, najvyššia je v základnej škole 9 594 eur.  
Transfer na prenesené kompetencie pre ZŠ Jána Zemana už nebol v rozpočte upravovaný. Je 
vyšší o 7 347 eur. Výdavky boli použité v súlade s obdržaným transferom.   
So školskými zariadeniami sme urobili zúčtovanie vzájomných finančných vzťahov ešte 
koncom roka 2015, odviedli do rozpočtu mesta všetky zostatky neminutých finančných 
prostriedkov spolu vo výške 12 285 eur zdroje mesta a ZŠ 12 085 eur zdroje štátu. 
Technické služby – pôvodný plán nákladov a výnosov mali vyrovnaný vo výške 666 764 eur.  
V priebehu roka boli TS v štyroch zmenách rozpočtu pridané finančné prostriedky - bežný 
transfer vo výške 67 448 eur, čím sa im plán nákladov a výnosov spolu s vlastnými zdrojmi 
a odpismi upravil na 745 357 eur. Skutočné náklady boli  722 199 eur a výnosy boli 705 893 
eur. Výsledkom hospodárenia TS (rozdiel medzi nákladmi a výnosmi) je strata v hlavnej 
činnosti 16 306 eur (vlani 30 571 eur) a zisk z podnikateľskej činnosti 1 240 eur (vlani 2 716 
eur).  
Usporiadanie  straty  a zisku sa navrhuje v návrhu na uznesenie. 
Výnosy Technických služieb tvorí prevažne príspevok mesta. Na niektorých činnostiach 
nevyčerpali bežný príspevok vo výške 67 089,74 eur (doprava údržba MK, doprava vozidlá, 
nakladanie s BRKO, verejná zeleň, verejné WC, pohrebníctvo) a nevrátili ho na účet 
zriaďovateľa. Tieto prostriedky použili na iných činnostiach (zimná údržba MK, nakladanie 
s odpadmi, verejné osvetlenie, správa štadióna, spoločná správa) vo výške 21 469,86 eur bez 
predchádzajúceho rozpočtového opatrenia, čo je v rozpore so zákonom o rozpočtových 
pravidlách. Porušili rozpočtovú disciplínu. Použili verejné prostriedky nad rámec oprávnenia. 
Na účet mesta vrátili rozdiel 45 619,88  eur. 
Pripojené je stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, v ktorom navrhuje 
celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad. 
Priložená je správa nezávislého audítora, kde konštatuje, že účtovná závierka poskytuje 
pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky Mesta Nová Baňa k 31. 
decembru 2015 a výsledky jej hospodárenia  za rok končiaci sa k uvedenému dátumu sú 
v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. -   Dozvedela som sa o niektorých uličkách v Novej Bani, kde 
osvetlenie nemajú, tuším jedna z nich sa volá Štefankova smerom na Starú Hutu. Mali by 
záujem, aby toto verejné osvetlenie mali k dispozícii. Keďže došlo k modernizácii, je 



možnosť využiť staršiu technológiu a použiť ju aj do týchto častí, ktoré doteraz neboli 
osvetlené?  
 
 
Mgr.J.Havran  - Ešte k tomu nedošlo a mali by začať s realizáciou každú chvíľu. 
Predpokladám, že všetok materiál, ktorý bude zdemontovaný od 400 do 500 ks svietidiel, 
bude zložený na dvor technických služieb a o tom, či sú ďalej technicky spôsobilé môžu 
rozhodnúť len technické služby. Nanovo bude namontovaných viac ako 700 ks svietidiel. 
Tiež som bol poslancom a vždy bola taká ambícia, že tu nie je osvetlenie a tu nie je rozhlas 
a čím ďalej od mesta, tým viacej. Každý jeden svetelný bod  znamená náklady na inštaláciu 
a výkon, takže pokiaľ sa rozhodnete, toto môžeme robiť do nekonečna. Myslím si, že je veľa 
miest v Novej Bani, kde to osvetlenie chýba a až budeme takto robiť  každú jednu vec, k veľa 
veciam sa nedopracujeme. Nejakých 70 – 80 ks svietidiel bolo v rámci regenerácii centra 
mesta, potom v druhej fáze bolo cez 140 ks, teraz je cez 700 ks. Samozrejme ten projekt 
počíta s nejakou úsporou peňazí. Ďalšia vec je, či je to tam technicky možné, či je tam 
vedenie, pán riaditeľ TS teraz hovorí, že tam nie je. To by znamenalo pripraviť projekt, stĺpy, 
svetlá, to je štandardný postup. Malo by tam byť nejaké osídlenie, ale myslím si, že nie je 
v našich silách osvetliť celú Novú Baňu. Potom by sme nemohli platiť daň z nehnuteľnosti 
2,03 eur za hektár TTP, ale museli by sme si priplatiť. Ste vo finančnej komisii a máte 
poznatky o tom, v akých finančných pomeroch tu žijeme.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. -   Zatiaľ sa plánuje s likvidáciou týchto svietidiel? 
 
Mgr.J.Havran - Myslím si, že niektoré sú tak zastaralé, že budú zlikvidované. Svietidlá ale 
musia spĺňať zákon a energetické požiadavky, lenže väčšina z nich osvetľuje nebo a nie 
priestor pod ňou, ako tie svietidlá, čo sa osádzajú teraz.  Dnes existuje mapa, ktorá hovorí 
o tom, čo všetko bude vymenené a dá sa do nej nahliadnuť.  
 
F.Bakoš – V tomto roku, aj v predošlom období je časť tejto Štefankovej cesty na vstupe 
osvetlená, potom už prechádza cez pozemky mimo miestnej komunikácie vedenie až na 
koniec Štefankovej cesty, ktorý je rozdvojený. Tá časť nad Tencerom hore, tadiaľ nejde ani 
vedenie a tam sme s pánom poslancom Markom boli, riešili sme túto situáciu. Bolo by tam 
potrebné postaviť asi 4 betónové stĺpy, spraviť projektovú dokumentáciu.  
 
M.Marko  -  Nemám k tomu už čo povedať, lebo to povedal pán primátor a pán riaditeľ, ale 
každopádne Ti ďakujem pani poslankyňa, že sa staráš aj o môj obvod, ale bohužiaľ sme to už 
predtým prešli niekoľkokrát s pánom riaditeľom, ale každý poznatok je super. 
 
J.Barniak -  K 1.1.2016 nám zostali peniaze na rezervnom fonde, fonde rozvoja bývania, 
máme ešte okrem tohto skryté nejaké peniaze okrem týchto vecí? 
 
Ing.K.Ditteová – Nie. Rezervný fond 109 800 eur, fond rozvoja bývania 3912 eur, zostalo 
nám 288 988 eur, ale podľa návrhu na uznesenie z tých ide 186 744,23 eur do rezervného 
fondu a do fondu rozvoja bývania 90 155,12 eur. Stavy na účtoch platia plus to, čo teraz 
rozdelíme zo záverečného účtu pôjde znova do rezervného fondu a fondu rozvoja bývania.   
 
 
 
 
 



U z n e s e n i e   č. 27/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
berie na vedomie 

1) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke Mesta Nová Baňa 
2) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
3) Informáciu o porušení rozpočtovej disciplíny na Technických službách mesta Nová 

Baňa 
4) Informáciu o porušení finančnej disciplíny pri zúčtovaní dotácie poskytnutej 

Dobrovoľnému hasičskému zboru  
 

schvaľuje 
 
1/ usporiadanie rozpočtového hospodárenia Mesta Nová Baňa za rok 2015 a potvrdzuje 
spôsob financovania schodku rozpočtu z rezervného fondu, z fondu rozvoja bývania 
a z úveru.  
Bežné príjmy                        3 963 130 eur 
Bežné výdavky                   - 3 511 036 eur 
Kapitálové príjmy                   348 914 eur 
Kapitálové výdavky           - 1 279 933 eur 
Schodok hospodárenia          - 478 925 eur 
2/ tvorbu rezervného fondu vo výške  186 744,23  eur   
3/ tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške  90 155,12 eur     
4/ vysporiadanie straty z podnikateľskej činnosti mesta Nová Baňa vo výške   1 620,60 eur 
s účtom  428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 
5/ tvorbu rezervného fondu vo výške 1 240,40 eur zo zisku z podnikateľskej činnosti 
Technických služieb mesta Nová Baňa  
6/ vysporiadanie straty z hlavnej činnosti Technických služieb mesta príspevkovej organizácie 
vo výške 16 306,31 eur  s účtami: 
421 Zákonný rezervný fond vo výške 2 756,41 eur a 
428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške 13 549,90 eur 
7/ záverečný účet mesta za rok 2015 a celoročné hospodárenie mesta Nová Baňa za rok 2015 
bez výhrad 
 
Hlasovanie č. 6: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
5.  1. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2016 
 

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 bol 
materiál zaslaný vopred. 

 



Komentár k 1. zmene rozpočtu mesta v roku 2016 
 
     V 1. zmene rozpočtu mesta  je zapracované povolené prekročenie príjmov aj výdavkov. 
Zároveň sa realizuje aj  povolené prekročenie finančných operácií – použitie zdrojov ZŠ 
z roku 2015 na vykrytie schodku bežného rozpočtu a prevod z rezervného fondu na vykrytie 
schodku kapitálového rozpočtu.   
 
Bežný rozpočet 
Bežné príjmy 
Transfery kód 111 
Transfer na učebnice -  +319 eur - rozpočet príjmov sa zvyšuje podľa skutočne prijatého 
nenormatívneho transferu na učebnice. Kým v roku 2015 boli prostriedky určené na nákup 
učebníc angličtiny uvedených na Edičnom portáli ministerstva školstva pre žiakov 4. 
a 5.ročníka, tohto roku je transfer určený na nákup učebníc angličtiny pre žiakov 6. 7. 8. a 9. 
ročníka, transfer je vo výške 11 eur na žiaka  ( 173 žiakov  x  11 eur = 1 892 eur) 
Transfer na riešenie havarijnej situácie -  +50 000 eur - rozpočet príjmov  sa zvyšuje 
o sumu pridelených nenormatívnych účelových finančných prostriedkov na rok 2016 na 
riešenie havarijnej situácie z bežných výdavkov. Prostriedky sú určené pre Základnú školu 
Jána Zemana na akciu „Oprava elektroinštalácie – I. etapa“ a mestu boli zo strany 
Ministerstva školstva pridelené v mesiaci marec 2016.  
Transfer na lyžiarske kurzy - +7 800 eur - do rozpočtu príjmov je doplnený nový druh 
nenormatívnych prostriedkov vo výške prideleného transferu. Transfer je určený na lyžiarske 
kurzy a je stanovený podľa predpokladaného  počtu žiakov II. stupňa nahlásených v Eduzbere 
2015, ktorí sa na lyžiarskom kurze zúčastnia, hodnota príspevku na 1 žiaka činí sumu 150 eur, 
čo pri nahlásenom predpokladanom počte žiakov za ZŠ Jána Zemana 52 žiakov (1,2 násobok 
priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na druhom stupni v školskom roku 
2015/2016) predstavuje sumu 7 800 eur. 
Transfer na školu v prírode - +5 500 eur - do rozpočtu príjmov je doplnený nový druh 
nenormatívnych prostriedkov vo výške prideleného transferu. Transfer je určený na školu v 
prírode a je stanovený podľa predpokladaného  počtu žiakov I. stupňa nahlásených 
v Eduzbere 2015, ktorí sa školy v prírode zúčastnia, hodnota príspevku na 1 žiaka činí sumu 
100 eur, čo pri nahlásenom predpokladanom počte žiakov za ZŠ Jána Zemana 55 žiakov (1,2 
násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na prvom stupni 
v školskom roku 2015/2016) predstavuje sumu 5 500 eur. 
Transfery zo štátneho rozpočtu spolu – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 63 619 eur. 
 
Vlastné príjmy – kód 41 
Príjmy z odvodu TS – príspevková organizácia TS vykonala po uplynutí roka zúčtovanie 
finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa a vrátila na účet mesta neminutý príspevok vo 
výške 45 853,56 eur. Nakoľko rozpočtovaný nebol, vo výške 33 563 eur ho zapájame do 
príjmov na použitie. 
Vlastné bežné príjmy spolu sa touto zmenou zvyšujú  o 33 563 eur. 
 
Školstvo – rozpočet vlastných príjmov sa zvyšuje o 9 100 eur. 
Materská škola Nábrežná - rozpočet príjmov sa zvyšuje o  9 100 eur - o sumu preplatkov 
za energie za rok 2015, v tom  8 763 eur je preplatok za plyn a 337 eur je preplatok za 
elektrickú energiu. 
 
Bežné príjmy spolu sú vo výške 106 282 eur, z toho 63 619 eur transfery zo strany štátu,    
33 563 eur vlastné príjmy mesta a 9 100 eur vlastné príjmy školských zariadení. 



 
Bežné výdavky 
Kód zdroja 41 – vlastné prostriedky 
MsÚ 
Podprogram 8.6. Rozvoj obcí – výdavky vo výške 730 eur sú určené na údržbu detského 
parku. Z dôvodu bezpečnosti a zdravia detských užívateľov využívajúcich zariadenia 
v detskom parku pri dolnom kostole je nevyhnutné vymeniť prevažovaciu hojdačku za novú, 
aby bola využívaná na svoj účel a zároveň vykonať ročnú prehliadku ostatných zariadení 
a následne jeho údržbu.  
Podprogram 9.2. Šport – rozpočet sa zvyšuje o 500 eur  z dôvodu novej žiadosti 
o poskytnutie dotácie na organizovanie Ľahkoatletického mítingu. Zároveň sa presúva čiastka 
1 350 eur z transferov OZ na transfery fyzickej osobe – podnikateľovi a 500 eur z transferu 
neziskovej organizácii tiež na transfery fyzickej osobe – podnikateľovi z dôvodu poskytnutia 
dotácií podnikateľom, živnostníkom. 
Bežné výdavky MsÚ kód zdroja 41 spolu sú vo výške  1 230 eur. 
 
Technické služby 
Bežné výdavky 
Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO 

� Zníženie rozpočtu – zníženie rozpočtu na nakladanie s KO o sumu 10 000 eur na 
položkách – spotreba PHM o 7 100 eur,  autosúčiastky 600 eur, pneumatiky 1 800 eur, 
všeobecné služby 500 eur. Predmetné prostriedky Technickým službám uhradí 
spoločnosť ENVI-PACK.  

 
Bežné účelové výdavky 
Projekt 5.2.1. Údržba MK 

� Oprava schodov pri Zlatom Bažante – v roku 2015 bola realizovaná oprava podestovej 
časti medzi dvomi schodišťami vo výške 1 999,92 eur. V roku 2016 bude vykonaná 
oprava dvoch schodísk, na ktorú treba 4 200 eur. Cieľom je zabezpečiť bezpečnejší 
prechod chodcov. Po rekonštrukcii dôjde k zlepšeniu prostredia pre život.   

� Zábradlie na chodníku ul. Školská – výroba a montáž nového zábradlia pred Spojenou 
školou (bývalá budova Daňového úradu) na ul. Školská dodávateľsky pre zabránenie 
vstupu detí do vozovky.  

� Traktor mulčovač – piestnica – náhradný diel pre sfunkčnenie činnosti traktora cepák 
zabezpečujúceho kosenie rigolov a priľahlých častí MK.  

� Parkovanie – výdavky vo výške 10 000 eur sú potrebné na prípravu parkovacích miest 
v centre mesta. Z toho výdavky vo výške 2 600 eur sú určené na zakúpenie materiálu, 
900 eur na opravu a osadenie dopravných značiek a 6 500 eur na vodorovné značenie 
dodávateľsky. Predmetom opravy dodatkových značiek je úprava parkovacích 
podmienok v meste v zmysle schváleného VZN. Výdavky na zakúpenie materiálu sú 
určené na nákup všeobecného materiálu, ako napríklad farby, kovových konštrukcií, 
stojanov, trubiek, matíc a skrutiek na uchytenie dopravného označenia.  

 
Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK 

� Oprava radlíc po zimnej údržbe – po zimnej prevádzke došlo k opotrebeniu radlíc na 
odhŕňanie snehu. Výdavky vo výške 2 800 eur sú určené na ich opravu.  

� Oprava korby sypača TATRA – výdavky vo výške 6 000 eur sú určené na opravu 
korby sypača na vozidle TATRA.  

 
 



Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu 
� Prídavné zariadenie na UNC – doska na štiepanie dreva – 360 eur určených na 

zakúpenie prídavného zariadenia na UNC. Jedná sa o univerzálnu upínaciu dosku pre 
UNC pre použitie štiepačky na štiepanie dreva pre kotolňu TS, frézy a mulčovača.  

 
Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO 

� Likvidácia nelegálne uloženého odpadu – v katastrálnom území mesta Nová Baňa je 
potrebné operatívne likvidovať skládky nelegálne uloženého odpadu.  

� Odchodné – odchodné bolo naplánované v roku 2015. Zamestnanec však ukončil 
pracovný pomer k 31.12.2015 a odchodné mu bolo vyplatené ku mzde v januári 2016. 
Plánované odchodné na zamestnanca na rok 2015 bolo vrátené mestu spolu 
s nevyčerpaným príspevkom mesta v roku 2016.  

 
Projekt 6.1.2. Nakladanie s odpadmi BRKO 

� Nože na ECOGREEN – zakúpenie nožov na ECOGREEN, ktoré sú v súčasnosti 
nepoužiteľné a zodraté. Preto je stroj nepoužiteľný pre ďalšiu činnosť. Zariadenie sa 
používa minimálne 2x v roku v zmysle zákona na drvenie konárov (biologického 
odpadu).  

 
Podprogram 8.1. Spoločná správa TS 

� Odchodné – odchodné bolo naplánované v roku 2015. Zamestnanec však ukončil 
pracovný pomer k 31.12.2015 a odchodné mu bolo vyplatené ku mzde v januári 2016. 
Plánované odchodné na zamestnanca na rok 2015 bolo vrátené mestu spolu 
s nevyčerpaným príspevkom mesta v roku 2016.  

� WIFI pre Horný dvor TS – výdavky na zabezpečenie WIFI pre Horný dvor TS. 
Pôvodný zámer bolo zabezpečenie Horného dvora TS pohybovými senzormi. 
K predmetnému zámeru je potrebné doriešiť váženie separovaného zberu a komodít na 
Hornom dvore TS do administratívnej budovy a ovládanie váhy z kancelárie majstra 
TS.  

 
Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie 

� Oprava vežových hodín – vežové hodiny sú prevádzkované bez väčších opráv od 60.-
tych rokov. V roku 2016 bolo nutné vymeniť naťahovaciu hriadeľ hodinového stroja, 
ktorá bola opravená, dodaná a namontovaná prostredníctvom dodávateľskej firmy 
ELEKON, s.r.o., Liptovský Hrádok.  

 
Bežný transfer pre TS kód zdroja 41 spolu bude vo výške 26 093 eur. 
 
Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie – vlastné zdroje TS 

� Čiastka 1 233 eur bude použitá na krytie výdavkov za opravu vianočného osvetlenia. 
Výdavok nie je pokrytý príspevkom, ale príjmami TS z minulých rokov – príjem 
z účtu podnikateľskej činnosti TS na účet hlavnej činnosti TS. 

 
Podprogram 8.1. Spoločná správa TS – presun rozpočtovaných výdavkov 

� Oprava oplotenia areálu TS – výdavky vo výške 3 500 eur boli schválené na opravu 
oplotenia dodávateľsky. Použité však boli na kúpu materiálu a opravu oplotenia sme 
vykonali vo vlastnej réžii.  

 
Týmto bežným transferom pre TS vo výške 26 093 eur a finančnými operáciami príjmovými 
vo výške 1 233 eur (príjem z účtu podnikateľskej činnosti na účet hlavnej činnosti ako prevod 



medzi účtami za minulé obdobia)  sa bežný príspevok zvyšuje o 26 093 eur, spolu na 609 215 
eur a plán nákladov aj výnosov sa upravuje na o 27 326 eur spolu na 667 195 eur. 
 
Školstvo 
Podprogram Školstvo 11.1. – výdavky na školstvo sú financované z viacerých zdrojov - 
transfer zo štátu 63 619 eur, vlastné príjmy školských zariadení 9 100 eur,  zostatok 
nevyčerpaných prostriedkov vo výške 12 027 eur z roku 2015 (vo finančných operáciách), t.j. 
spolu 84 746 eur. Potreba výdavkov je 90 986 eur,  dofinancovanie z rozpočtu mesta je vo 
výške  6 240 eur. 
 
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana                                               + 81 886 eur  
Rozpočet výdavkov je upravený o sumy predpokladaných výdavkov z navyše prijatých 
nenormatívnych transferov v roku 2016 oproti predpokladanému rozpočtu v sume +63 619 
eur, a to: 
+50 000 eur kód 111 - zvýšenie rozpočtu výdavkov z nenormatívnych účelových 
prostriedkov na riešenie havarijnej situácie „Oprava elektroinštalácie – I. etapa“  (v tom 
+23 000 eur primárne vzdelávanie, +27 000 nižšie sekundárne vzdelávanie). V žiadosti 
o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu stavu elektroinštalácie na 
Základnej škole J. Zemana bola zo strany zriaďovateľa Mesta Nová Baňa na uvedenú akciu 
požadovaná suma 100 408,47 eur, ministerstvo školstva  v mesiaci marec 2016 pridelilo  na 
uvedenú akciu sumu 50 000 eur.  
Z týchto prostriedkov sa plánuje realizovať nasledovné: 
Oprava elektroinštalácie na 1 poschodí v časti od potoka, a to: 

1) elektroinštalácia v 3 triedach (č.202,203,204), 1 kabinete (č.205) + priľahlé WC, 
umyvárky, kumbál  

2) spojovacia chodba (č.201).  
Triedy 202,203,204, kabinet 205 + priľahlé WC, umyvárky, kumbál  - tento súbor priestorov 
je funkčne a elektricky oddeliteľný od ostatnej časti školy, počas opravy elektroinštalácie sa 
vstup do tohto priestoru dá prekryť plachtou, aby hluk a prach nešiel do ostatných priestorov, 
celý tento priestor je napájaný na samostatný rozvádzač RC1, ktorý by bol vymenený, 
odpojenie tohto priestoru absolútne neovplyvní zvyšok školy, priestor by bol vybavený 
novým dátovým rozvádzačom, v ktorom by boli sústredené všetky dátové rozvody tohto 
súboru priestorov, v rámci tohto súboru priestoru bude vymenená všetka silnoprúdová i 
slaboprúdová elektroinštalácia a v rozhodujúcej miere bude zapustená pod omietku, drážky  
následne vyspravené a premaľované. 
Spojovacia chodba č. 201 - tento priestor by bol pripojený tiež k rozvádzaču RC1, tým pádom 
by bola vymenená všetka elektroinštalácia, ktorá bude napájaná z rozvádzača RC1, všetka 
silnoprúdová aj slaboprúdová elektroinštalácia ktorá sa v rámci tejto chodby nachádza by bola 
vymenená, elektroinštalácia pôjde podľa možností pod omietku, v krajnom prípade v PVC 
bielych elektroinštalačných žľaboch. 
+319 eur kód 111 -  zvýšenie rozpočtu výdavkov z nenormatívnych prostriedkov na 
učebnice kód 111. Okrem zvýšenia zo sumy 1 573 eur na 1 892 eur, realizovaný v rámci 
úpravy aj presun rozpočtu z primárneho vzdelávania na nižšie sekundárne v sume 1 022 eur, 
vzhľadom k tomu, že kým v roku 2015 boli rozpočtované prostriedky  pre žiakov 4. (primárne 
vzdelávanie 1 022 eur) a 5. ročníka (nižšie sekundárne vzdelávanie 551 eur), v roku 2016 
ministerstvo školstva pridelilo účelovo prostriedky pre žiakov 6. 7. a 8. a 9. ročníka (nižšie 
sekundárne vzdelávanie) a to na nákup učebníc angličtiny uvedených v zozname zverejnenom 
na Edičnom portáli ministerstva. Prostriedky sú pridelené vo výške 11 eur na žiaka, čo pri 
počte žiakov 172 žiakov druhého stupňa v školskom roku 2015/2016 nahlásených v Eduzbere 
2015 činí už spomínanú sumu 1 892 eur. 



+7 800 eur kód 111 – zvýšenie rozpočtu výdavkov z nenormatívnych prostriedkov - 
príspevku na lyžiarske kurzy – rozpočtované na nižšom sekundárnom vzdelávaní na 
položkách prepravné 1 110 eur (preprava autobusom), cestovné náhrady 5 860 eur 
(ubytovanie, strava, skipasy), poistné 34 eur, 600 eur odmeny zamestnancom 
mimopracovného pomeru (2 inštruktori+1 záchranár), 196 eur potrebné odvody k dohodám. 
+ 5 500 eur kód 111 – zvýšenie rozpočtu výdavkov z nenormatívnych prostriedkov -  
príspevku na školy v prírode  - rozpočtované na primárnom vzdelávaní na položkách 
prepravné 1 000 eur, cestovné náhrady 4 500 eur (ubytovanie, strava, animácia). 
 
Rozpočet výdavkov ZŠ takisto upravený o výdavky z presunutých nevyčerpaných 
prostriedkov z roku 2015 vo výške +12 027 eur, v tom: 
+11 780 eur kód 131f (v tom 5 419 eur primárne, 6 361 eur nižšie sekundárne vzdelávanie) – 
zostatok normatívnych prostriedkov z roku 2015 pre Základnú školu Jána Zemana – tieto 
boli použité na položkách energií 4 004 eur zemný plyn,  1 907 eur elektrická energia, 
prevádzkové stroje 20 eur (merač tepla),  5 849 eur údržba budov – oprava podlahy 
v náraďovni telocvične + výmena 3 ks dverí. 
+247 eur kód 131f (v tom 74 eur primárne, 173 eur nižšie sekundárne vzdelávanie) – 
zostatok nenormatívnych prostriedkov na dopravné žiakom z roku 2015 – tieto boli 
použité na úhradu dopravného pre žiakov z Rudna nad Hronom v 1. štvrťroku 2016, 
z celkovej sumy zostatku 305 eur bolo vyčerpaných už spomínaných 247 eur 
a nevyčerpaných 58 eur bolo v mesiaci apríl 2016 zo strany ZŠ Jána Zemana vrátené 
zriaďovateľovi za účelom vrátenia do štátneho rozpočtu. 
 
Rozpočet ZŠ je upravený o bežné výdavky  z rozpočtu mesta v sume + 6 240 eur kód 41 

Uvedené prostriedky budú použité na položke špeciálne služby na realizačný projekt 
silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie ZŠ Jána Zemana. Podľa daného projektu sa 
bude postupovať aj pri  spomínanej oprave elektroinštalácie v ZŠ Jána Zemana I. etapa 
z prostriedkov ministerstva školstva SR. 
Tento projekt okrem telocvične a školskej kuchyne zahŕňa: 
Technickú správu, prekreslenie architektúry z písomnej do CAD prostredia, zmapovanie 
súčasného stavu elektroinštalácie, svetelná inštalácia, núdzové osvetlenie, výpočet osvetlenia, 
zásuvková elektroinštalácia včetne skreslenia všetkých PC tried, vnútorná ochrana proti 
prepätiu, výpočet impedančných slučiek hlavných rozvodov, výkres podružných rozvádzačov 
a rozvádzačov PC tried, výkres hlavných rozvádzačov, výkres hlavných rozvodov školy  
(medzi hlavným a podružnými rozvádzačmi), školský rozhlas, zakreslenie kamerového 
systému, dátové rozvody a rozmiestnenie RACK-dátových rozvádzačov, výkres typového 
RACK-dátového rozvádzača, protokol o určení prostredia. 
 
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná                                         +9 100 eur, v tom: 
+ 2 000 eur údržba budov - elokované triedy (ET) MŠ Štúrova - údržba priestorov 
elokovaných tried – maľovanie  a vysprávky vstupnej chodby ET v sume 600 eur a na  
celkovú opravu miestností:  veľká spáleň / penetrácia stien a stropov  pred nátermi 
a maľbami, vysprávky omietok pred maľbami, náter soklov olejovosyntetický, maľba stien 
a stropu /, umývarka / maľba stien a stropu/ a veľká trieda /obitie poškodených omietok, 
sanačná omietka, zapucovanie, penetrácia stien a stropov pred nátermi a maľbami, maľba 
stien a stropu, ostatné vysprávky omietok pred maľovaním v celkovej sume 1 400 eur. 
+5 600 eur údržba budov ET Kolibská - údržba priestorov 2 spální v elokovaných triedach, 
prevedené budú nasledujúce práce - odstránenie odutých , zavlhnutých, zaplesnených omietok 
obitím, penetrácia proti plesni, nános 2 vrstiev hrubej sanačnej omietky, nános 1 vrstvy 
jemnej sanačnej omietky, penetrácia pred náterom, základný náter, vrchný náter  zhruba do 



výšky 1,5 m, penetrácia stien a stropov pred nátermi a maľbami, maľba stien a stropu, ostatné 
vysprávky omietok pred maľovaním a iné. 
+1 500 eur údržba budov ŠJ Kolibská - na podnet Regionálneho ústavu verejného 
zdravotníctva sme povinní splniť opatrenia, ktoré sme dostali v zápise. Ide o vytvorenie 
suchého skladu potravín a zabezpečenie odsávania pár, plynov z priestorov kuchyne / 
zhotovenie otvoru do nosnej steny, vloženie odsávacej trubice, montáž digestoru, káblov 
a zásuviek s príslušenstvom, montáž pripojovacieho kábla, oprava maľby stien v celej 
miestnosti. Ďalej  zlepšenie estetického prostredia jedálne /odstránenie odutých, zavlhnutých 
omietok, zapucovanie častí stien maltou, oprava rozvodov elektroinštalácie, montáž rohových 
líšt, penetrácia stien a stropov pred maľbami a nátermi, náter soklov olejovo-syntetický. 
 
           Touto zmenou rozpočtu sú bežné príjmy vyššie o 106 282 eur a bežné výdavky vyššie 
o 118 309 eur. Rozdiel bežného rozpočtu mínus 12 027 eur je krytý finančnými operáciami – 
zostatkom prostriedkov ZŠ J. Zemana z roku 2015. 
 
Kapitálový rozpočet 
Kapitálové výdavky 
 
Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO 

� Prídavné zariadenie na UNC – pôvodná suma 1 400 eur bola plánovaná na nákup 
vidlicového nakladania lisovaných plastov. Suma je upravená o 3 340 eur na 
zakúpenie hydraulických čeľustí na nakladanie vytriedených zložiek KO po úprave. 
Na základe zmeny zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.) dochádza k zmene spôsobu 
nakladania s vytriedenými zložkami KO. Pri tejto činnosti je nutné využívať 
hydraulické upínacie zariadenie na nakladanie balíkov. Použitím zariadenia dôjde 
k zefektívneniu činnosti pri nakladaní triedených a lisovaných balíkov PET fliaš.  

 
Podprogram 8.1. Spoločná správa TS 

� Zabezpečovacie zariadenie – výdavky na zakúpenie zabezpečovacieho zariadenia pre 
TS navýšené z dôvodu cenových ponúk dodávateľov. Z toho 570 eur určených na 
dofinancovanie za projekty, plynofikáciu, meranie, reguláciu a technickú inšpekciu 
a 717 eur na rozšírenie zabezpečovacieho zariadenia na celý areál TS.  

 
Okrem toho na Technických službách sa v kapitálových výdavkoch schválených 
v pôvodnom rozpočte opravuje kód zdroja. Schválené boli zdroje 41 - vlastné príjmy 
z prebytku bežného rozpočtu. Na TS boli nedopatrením natypované ako 46 zdroje 
rezervný fond. 

 
Kapitálové výdavky spolu sú spolu vo výške 4 987eur. Nakoľko kapitálové príjmy nie sú, 
výsledkom je schodok kapitálového rozpočtu, ktorý bude v celej výške pokrytý rezervným 
fondom.  
 
Finančné operácie  
453 kód 131f  Zostatok prostriedkov ZŠ rok 2015                   +12 027 eur 
Rozpočet finančných operácií upravený o zostatok finančných prostriedkov pre ZŠ z roku 
2015 presunutých na použitie v 1. štvrťroku 2016, z uvedenej sumy tvoria 11 780 normatívne 
prostriedky na prenesené kompetencie a 247 eur nenormatívne prostriedky na dopravné 
žiakom (aj keď celková suma zostatku dopravného k 31.12.2015 bola vo výške 305 eur, do 
rozpočtu zapájame len sumu 247 eur, vzhľadom k tomu, že do 31.3.2016 nebolo vyčerpaných 
z tejto sumy 58 eur, ktoré boli v mesiaci apríl 2016 vrátené do štátneho rozpočtu).  



 
Prevod z rezervného fondu – navrhovaný je vo výške kapitálových výdavkov 4 987 eur. 
Zostatok rezervného fondu je vo výške 109 800 eur. Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 
2015 je vo výške 186 744 eur, t.j. spolu bude rezervný fond 296 544 eur. Nakoľko 
v pôvodnom rozpočte je zapracované na použitie 98 100 eur z rezervného fondu, po tejto 
zmene bude použitie rezervného fondu vo výške 103 087 eur. Po tejto zmene rozpočtu 
zostane v rezervnom fonde 193 457 eur.  
 
Dopad na rozpočet mesta – rozpočet príjmov aj výdavkov sa zvyšuje 123 296 eur , celkový 
rozpočet zostane prebytkový  vo výške 130 667 eur. 
 
 
Ing.K.Ditteová - Vážení poslanci, predkladáme Vám návrh 1.zmeny rozpočtu mesta v roku 
2016. Obsahuje povolené prekročenie rozpočtu, ale aj presuny rozpočtovaných prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu. Zmenu rozpočtu robíme na základe požiadaviek najmä TS 
a školských zariadení. Všetko je podrobne popísané v textovej časti. 
Touto zmenou rozpočtu budú bežné príjmy vyššie o 106 282 eur, bežné výdavky o 118 309 
eur, čím vzniká schodok  12 027 eur. Za normálnych okolností by schodok nemohol byť, ale  
sú to  prostriedky ZŠ J. Zemana z minulého roka, ktoré sa používajú cez finančné operácie. 
Preto môže byť bežný rozpočet schodkový.      
Kapitálový rozpočet riešime použitím zdrojov vo výške 4 987 eur z rezervného fondu. 
Dopad na rozpočet mesta – príjmy sa zvyšujú o 123 296 eur, výdavky o 123 296 eur. 
Na základe čerstvej informácie, že plánovaný ľahkoatletický míting sa konať nebude, 
navrhovaná čiastka 500 eur  v bežných výdavkoch na 9.2. Šport funkčná klasifikácia 08.1.0. 
sa nepridáva, takže si ten druhý riadok môžete preškrtnúť a výdavky zostávajú vo výške 
43 879 eur a v texte na strane 2 sa ruší prvá veta v podprograme 9.2 šport.  
    Výdavky boli kryté príjmami z odvodu TS, preto sa čiastka 33 563 eur tiež znižuje o 500 
eur. 
 
J.Barniak  – Som prekvapený, že tu padla veta, že sa ruší ľahkoatletický míting. Bolo tam 
naplánovaných 500 eur. Kto to zrušil prosím vás pekne? Kto z vás prítomných bol na 
ľahkoatletickom mítingu? Neviem, koľkí z vás by zdvihli ruku, ale ja som tam bol a nie je nič 
krajšieho, ako radosť mnohých detí. Súťaží tam 400 – 500 detí, férovo, seriózne, majú tam 
dobrých manažérov, ktorí merajú časy, deti dostávajú medaily, tam vidíte obrovskú radosť. 
Bol som aj na každom výbere, čo robil pán Moško do futbalového klubu a tam bola tiež 
obrovská radosť. Toto je cieľ a nie podpaľovať autá. Aby deti športovali a nie my zrušíme 
míting, ktorý bol fantastický. Tak sa potom vykašlime na to, a robme to teda naopak, ako sa 
to teda nedá. Ja nechápem toto naše smerovanie a rozmýšľanie a preto by som chcel vedieť, 
kto to zrušil a kedy.    
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – My, ako komisia sme sa snažili spraviť maximum pre to, aby 
ten míting bol, tak ako to bývalo aj zvykom. Na marcovej komisii koordinátorov za jednotlivé 
školy, ktorí aj v minulosti pomáhali s mítingom a predbežne sme sa dohodli, že míting bude. 
Možno by vedela k tomu povedať viac pani riaditeľka základnej školy, ale malo to ísť nie 
priamo cez ZŠ, lebo to nemali v rozpočte a rovnako to nebolo uvedené v mestskom rozpočte, 
aj to bola jedna možnosť, nebola pre ňu vôľa. Išlo sa teda tradičnou cestou cez rodičovské 
združenie. Ja som im tú žiadosť doma ešte aj pripravila a zaslala, ale nakoniec tá žiadosť ani 
neprišla. Čiže to padá na tých financiách, nie je to cez koho prefinancovať. Je mi to ľúto, až 
nám poradíte, my sme mali aj termín, malo to byť 7. júna.  
 



Mgr.J.Havran - Zrušiť to môže len ten, čo to zorganizoval, nikto iný to nemôže zrušiť. To 
znamená, že kde nie je žiadateľ, nie je ani dotácia. Keď si nikto nevypýta 500 eur, tak ich tam 
nedáme, lebo ich nikto nechce.  
 
J.Barniak - Toto čo tu zavádzame, vedúca finančného oddelenia povedala, že tu máme 
prebytky a my tu potom nemáme pre naše deti? Číslom 1 vždy musia byť naše deti, to je naša 
najväčšia investícia. Myslím si, že míting bude, míting by mal byť, lebo potom tu treba 
spraviť nejaké výmeny v týchto organizáciách, lebo kto nechce toto, tak už potom neviem, čo 
chce.  
 
Mgr.J.Havran - Na objasnenie, v minulosti bol míting organizovaný prostredníctvom 
združenia pri ZŠ, ktoré požiadalo o dotáciu a zabezpečilo nákup materiálu. Očakávanie bolo 
také, že o dotáciu požiadajú znova, ale o ňu nežiadajú. Ďalšia vec je, že v minulosti bol 
problém zúčtovať tú dotáciu. Toto bola teda reakcia na to, že žiadosť nepríde. Nám bolo 
avizované, že žiadať sa nebude. 
 
J.Barniak  - Kto to avizoval? 
 
Mgr.J.Havran – Združenie pri ZŠ. 
 
Mgr.M.Považanová – Dnes som hovorila s Ing. Červienkom, ktorý do dnešného dňa nebol 
nikým oslovený, ani nikto za ním nebol. Nastali tu asi veľké nedorozumenia z toho dôvodu, 
že vlani po mítingu, kedy nám bolo povedané, že ho máme urobiť, čo sme aj spravili 
nám nakoniec bolo dané, že my to máme celé zúčtovať. Pokiaľ tam bola pani Eva Mikušková, 
my sme jej všetky doklady odovzdali a ona urobila celé vyúčtovanie. Vlani potom celý míting 
zostal na ZŠ a my sme museli potom všetko zúčtovať a hľadať doklady po ľuďoch a p. 
Valachovičová nám s tým pomáhala a robili sme to až niekedy v októbri. Takže hovorím to, 
čo mi povedal pán Červienka, s ktorým som o druhej telefonovala.  
 
P.Forgáč – Chcel by som sa vyjadriť k tomu ľahkoatletickému mítingu. Keď sa organizoval 
prvý ročník, tak som sa toho zúčastnil a potom ešte na jednom. Chcel by som povedať, pani 
Valachovičová, že pokiaľ by to bola otázka peňazí, tak som ochotný zo sumy 500 eur sa 
podieľať na sponzorstve. Dám 200 eur na to, aby deti športovali. Som presvedčený o tom, že 
neexistuje žiadny lepší spôsob ako dotiahnuť mladých ľudí na športoviská, aj napriek tomu, 
že niečo nebolo dotiahnuté do konca ohľadom vyúčtovania, ako sa tu prezentuje. Neviem, kto 
je pán Červienka, bolo mi povedané, že je predsedom ZRPŠ. Pokiaľ to nedokážeme 
zrealizovať prostredníctvom Združenia rodičov, tak to urobme ako škola. Pokiaľ je problém 
s financovaním, tak hľadajme nejaké peniaze na to, aby deti na tom športovisku boli. 
Oslovme ľudí, podnikateľov a firmy, ktoré tu fungujú,  aby tomu pomohli, lebo si myslím že 
je to dobrá akcia. Pokiaľ bude treba urobiť zmenu rozpočtu alebo pomôcť zo strany mesta, tak 
sa určite budem za toto zasadzovať a som ochotný dať na to aj svoje peniaze.  
 
Ing.V.Valachovičová, PhD. – Neviem, či to mám brať ako záverečné, že už tie peniaze sú, 
alebo ako. Ale chcela som povedať, že bola by tu možnosť presunúť to na mesto do kapitoly 
9.2 šport. Buď sa to spraví tak, alebo môžeme pristúpiť aj k tomu, ak to p. Forgáč myslí 
vážne.  
 
Mgr.J.Havran - Chcem povedať jednu vec. Ja si pamätám, keď tá myšlienka toho celého 
vznikala. Pán Barniak, bol si jej autorom, riaditeľom mítingu. Ja mám stále pocit, že všetci by 
chceli míting, len, kto by ho zorganizoval? 



   
Ing.V.Valachovičová, PhD. – S organizáciou nie je problém.  
 
Mgr.J.Havran -  Zjavne je. Zúčtovať míting, to znamená prefotiť doklady, nalepiť ich 
a vypísať zúčtovanie dotácie. S tým bol zádrhel. Mne sa zdá, že tu chýba, je to akcia mesta, 
školy, komisie, iných škôl, ktoré robia iné akcie, čerpajú dotácie a nie je s tým problém. To 
znamená, že niet chuti. Deti by športovali, len kto by sa toho chopil ? Je to jednoduché, 
peniaze určite nechýbajú. Privítame samozrejme peniaze aj od sponzorov, pozbierame 
peniaze a to nebude treba ani zúčtovať. To znamená, že nám bolo povedané, že sa nebude 
žiadať, nenašiel sa žiadateľ, tak sme dotáciu nepridelili. Ak bude organizátorom základná 
škola, vyčlenia sa peniaze v rozpočte pre základnú školu, ak to bude ZRPŠ tak sa vyčlenia 
peniaze z dotácií, a ak to bude mestský úrad tak to bude kapitola mestského úradu. Povedzme 
teda, kto je organizátor?  Myšlienka sa nám pozdáva všetkým, jediný zásadný problém je, kto 
bude niesť zodpovednosť za dianie. Musíme povedať kto bude organizátorom, o nič iné sa tu 
nejedná. Ja som za ľahkoatletický míting, myslím si, že sa dá vyriešiť aj bez toho, aby to bolo 
v úprave rozpočtu. Ale tú zmenu samozrejme spravíme, ak bude treba. Len musí prísť niekto 
kto povie, chceme to robiť, potrebujeme na to 500 eur a doklady zaúčtujeme ako vlastné 
v kapitole šport, alebo pošleme na základnú školu a tá ich zaúčtuje. 
 
M.Marko - Ja by som chcel v rámci tohto bodu dať poslanecký návrh na spevnenie plôch na 
sídlisku Pod sekvojou. S touto úpravou sa začalo v roku 2014, dodnes nie je dokončená – časť 
je hotová, časť je len štrk a blato, kde je to nevhodné na parkovanie. Jedná sa celkovo o 680 

m². Hlavne, keď je mokro a v zimných mesiacoch je tam problém s parkovaním, je tam blato. 
V tejto časti by došlo k oddeleniu zadnej časti obrubníkmi, aby tam nedochádzalo k zosuvu 
hliny. Z časti šalovacie tvárnice, hlina odbágrovaná, vysypané štrkom, uložené 
zatrávňovačky. Vzniklo by 49 parkovacích miest, z ktorých 18 bude úplne nových, časť je 
takých, čo sa už teraz používajú. Celkové náklady na túto akciu by boli po konzultácii 
s riaditeľom TS vo výške 9 600 eur, ktoré by boli kryté z rezervného fondu.  
 
Pozmeňovací návrh poslanca MsZ Maroša Marka: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
schvaľuje 
zmenu rozpočtu Výdavky: Podprogram 5.2. Cestná doprava TS Projekt 5.2.1. Údržba 
miestnych komunikácií funkčná klasifikácia 04.5.1 – kapitálový transfer pre Technické služby 
mesta Nová Baňa vo výške 9.600 eur na úpravu spevnených plôch na sídlisku Pod 
sekvojou 
Príjmy: Finančné operácie – prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 9.600 eur 
 
 

Dôvodová správa 
 
 Tieto prostriedky budú použité na úpravu spevnených plôch určených na parkovanie 
na sídlisku Pod sekvojou, ktoré sú nedokončené od roku 2014. Celkovo sa jedná o plochu 680 
m2, kde budú okraje ohraničené obrubníkmi a debniacimi tvárnicami. Samotná plocha bude 
po odbagrovaní vyštrkovaná, zhutnená a bude tu položená zatrávnovacia dlažba, ako je aj 
v prvej časti. Na tejto ploche vznikne 49 parkovacích miest, z toho 18 nových a 31 
pôvodných. Táto akcia bude zrealizovaná  TS Nová Baňa, kde toto bolo na mieste 
odkonzultované s p. Bakošom, riaditeľom TS Nová Baňa. Akcia bude krytá prostriedkami 
z rezervného fondu.  

 



Ing.V.Valachovičová, PhD. -  Čo sa týka mítingu, my by sme ako komisia spravili všetko 
preto, aby sa to zorganizovalo, nemáme s tým problém pokiaľ by sa to nechalo v rámci 
rozpočtu. Len sme nevedeli, ako tie peniaze dostať na tú akciu.  
Keďže som bola na finančnej komisii, dozvedela som sa, že p. Marko bude dávať 
pozmeňujúci návrh o parkovacích miestach. Možno p. Palaj ako predseda komisie dopravy by 
vedel o tom povedať viac, že tieto parkovacie, resp. spevnené plochy priebežne riešime. 
Máme požiadavku z Nábrežnej ulice, takisto aj zo Štúrovej ulice. Keďže to riešime mimo 
komisie, priamo na zastupiteľstve, tak pridávam ďalšie dva návrhy na spevnené plochy. My 
sme to preto na komisii dopravy neuzavreli, lebo sme sa zatiaľ nerozhodli, či ísť do toho ako 
do spevnených plôch alebo ako do parkovísk. Tiež som s pánom riaditeľom TS absolvovala 
obhliadku na Štúrovej ulici. Autá tam stoja na krajnici miestnej komunikácie. Chceli by 
parkovisko v priestore urobiť na mieste, kde predtým bola šúchačka s pieskoviskom. Teraz 
však už je nové ihrisko, ktoré je ďalej, čiže pieskovisko už neslúži pôvodnému účelu pre deti. 
Zeleň by zostala po krajoch zachovaná, čo sa týka stromov je tam 4 až 5 stromov, z toho 1 by 
musel ísť preč. Miest by vzniklo 10, z toho 3 po ľavej strane a 8 oproti miestam čo už tam sú. 
Myslím si, že tento mail od pani Hanulovej, ktorá túto vec rieši už dlhšie, aj pán poslanec 
Maroš Havran, pretože mi telefonovala, že sa snažila nájsť podporu u poslancov z tohto 
obvodu. Čo sa týka Nábrežnej ulice, tam sme to riešili cez komisiu dopravy. Tu sa jedná 
o zmenu spôsobu státia. Navrhol to priamo občan takto to spraviť a nebolo by to státie 
pozdĺžne, pri ktorom sa tam v súčasnosti zmestí 8 aút, ale priečne, pri ktorom by sa tam 
zmestilo 16 aút. Keďže tam je plocha z časti už vybudovaná, tak náklady by boli vo výške 
2 800 eur. Kým na Štúrovej ulici treba urobiť všetko nanovo, čo by vyšlo 6 000 eur. To bolo 
k pozmeňujúcim návrhom. Ešte by som sa chcela spýtať k parkovnému, ktoré sa k zmene 
rozpočtu pridáva vo výške 10 000 eur, hoci v pôvodnom rozpočte už bolo 10 000 eur 
zahrnutých v podprograme 5.8. Čiže stálo to nakoniec 20 000 eur?  
 
 
Pozmeňovací návrh poslankyne MsZ Ing. Viktórie Valachovičovej, PhD.: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
schvaľuje           
v rámci  1. zmeny   rozpočtu  Mesta Nová Baňa v roku 2016 kapitálový výdavok v sume 
6.000 eur na vybudovanie spevnenej plochy na ul. Štúrova pred vchodmi č. 10, 12, 14 
s rozlohou cca 363 m2  v rámci Projektu 5.2.1. Údržba miestnych komunikácií cez kapitálový 
transfer pre Technické služby mesta Nová Baňa a príjmy z Finančných operácií z rezervného 
fondu  
 

Dôvodová správa 
 
Kapacity pre odstavenie motorových vozidiel na sídlisku Štúrova nie sú toho času dostatočné. 
Domovníčka a zástupkyňa vlastníkov bytov z vchodov 10, 12 a 14 pani Hanulová oslovila 
poslancov volebného obvodu č. 2 s požiadavkou na vybudovanie spevnenej plochy v 
priestoroch  bývalého detského pieskoviska, ktoré toho času už neslúži deťom, ale skôr na 
venčenie psov. Keďže v roku 2014 bolo dané do užívania nové detské ihrisko v blízkosti 
zhruba 50 m od pôvodného pieskoviska, navrhujem žiadosti vlastníkov bytov z vchodov č. 
10, 12 a 14 na ulici Štúrova vyhovieť. Zo štyroch domov vysadených v súčasnom zelenom 
páse by tri stromy zostali zachované. Naďalej by boli po bokoch spevnenej plochy vytvorené 
zelené pásy. Cena materiálu na 1 m2 spevnenej plochy bola riaditeľom TS určená na 14 eur. 
Pri približnej rozlohe 11 x 33 m, t.j. 363 m2 by celková cena materiálu činila 5.082 eur. 
Približne 918 eur je potrebných na vybavenie povolení od SPP, SE a StVak, t.j. celkovo 6.000 
eur. Vzniklo by tak minimálne 10 parkovacích miest. Tento kapitálový výdavok sa v rozpočte 



prejaví na strane výdavkov v programe 5. Cestná doprava, v projekte 5.2.1 Údržba miestnych 
komunikácií a krytý bude z finančných operácií – prevodom z rezervného fondu (kód zdroja 
46). 
 
 
Pozmeňovací návrh poslankyne MsZ Ing. Viktórie Valachovičovej, PhD.: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
schvaľuje           
kapitálový výdavok v sume 2.800 eur na vybudovanie spevnenej plochy na ul. Nábrežná, 
pred blokom E s rozlohou cca 140 m2 ako súčasť 1. zmeny rozpočtu v roku 2016 
 

Dôvodová správa 
 

Predkladaný návrh mení pozdĺžne státie vozidiel na priečne, pri minimálnom predĺžení 
miest o 3,5 m. Pri šírke 40 m by takto parkovať miesto 8-mich až 16 áut. Naďalej by zostalo 
zachované detské ihrisko, aj zeleň. Pri cene materiálu 14 eur na 1 m2 spevnenej plochy by boli 
potrebné výdavky na materiál 140 m x 14 eur = 1.960 eur, na vybavenie povolení cca 840 eur, 
tzn. výdavky spolu 2.800 eur. Tento kapitálový výdavok sa v rozpočte prejaví na strane 
výdavkov v programe 5. Cestná doprava, v projekte 5.2.1 Údržba miestnych komunikácií 
a krytý bude z rezervného fondu. 
 
 
 
Ing.K.Ditteová – Nie. V pôvodnom rozpočte bolo 10 000 eur na výdavky mesta. Toto je 
vlastne podnikateľská činnosť, budú to robiť TS v rámci ich podnikateľskej činnosti a keďže 
majú na podnikateľskom účte zatiaľ menej peňazí a prvotné výdavky na rozbeh sú veľké, 
príjmy budú postupne dostávať neskôr. Týchto 10 000 eur nebude pre mesto, ale pre TS. 
 
P.Forgáč – Ja by som sa chcel vyjadriť k zmene rozpočtu, k parkovacím miestam na ulici 
Nábrežnej. My otázku parkovania na ulici Nábrežnej a Školskej riešime už dlhšiu dobu 
a snažíme sa nájsť systém, ktorý by koncepčne do toho zasahoval. Som aj zástupcom 
vlastníkov bytov v jednej bytovke na Školskej ulici, je teraz iniciatíva obnovy bytov 
a bytových domov. Robiť túto zmenu v tomto momente, je minimálne z tohto hľadiska nie 
úplne šťastné a namieste. Pani zástupkyňa Pinková potvrdí, že sa v tejto veci stretávame, 
riešime požiadavky. Na Školskej je iniciatíva od občanov o zmene systému parkovania. Ja 
oceňujem Vašu aktivitu, aj aktivitu komisií, ale návrh na zmenu rozpočtu by nemal prísť 
z komisie dopravy. Mohli ste túto vec odprezentovať na finančnej komisii. Síce som sa jej 
nezúčastnil, lebo som bol pracovne mimo, ale bol by som sa s Vami spojil a snažil by som sa 
túto vec nejako dotiahnuť. Je to ale aj otázka priorít, je tam kopec vecí, ktoré je potrebné 
robiť. Ja ani neobviňujem Vašu ambíciu na zlepšovanie dopravy a bezpečnostnej situácie, 
keďže dostávate podnety od občanov, bolo by možno dobré lepšie sa dívať aj na podnety od 
susedov a bolo by možno lepšie aj namieste odstrániť to torzo auta, čo stojí na mestskom 
pozemku pred Vaším domom v neprehľadnej zákrute. Trochu sa mi to ale zdá byť 
nekoncepčné a vyťahujete stále nejaký návrh na zmenu, čo my už riešime rok a teraz tento 
návrh na zmenu ste mi ani nedali, dali ste ju kolegovi. Viete niekde stačí spraviť len zmenu 
dopravy. Chcel by som Vás poprosiť, kolegovia poslanci, aby ste túto zmenu návrhu čo sa 
týka tohto konkrétneho parkovania nepodporili, pretože to má viac aspektov. Ja takisto 
komunikujem s riaditeľom TS, chodíme po parkoviskách aj na Školskej, aj na Nábrežnej a vy 
niečo vytiahnete úplne od veci, čo sa tam deje. My chystáme dokument, ktorý bude 



v budúcom rozpočte zohľadňovať náklady a financie. Chcel by som, aby sme to robili 
koncepčne. Potom mi to pripadá, ako by sme nevedeli čo robíme.  
 
Ing.V.Valachovičová, PhD. -  Vyjadrím sa k trom veciam. Po prvé, parkovné v meste ste 
schválili rovnako ako ja, tak nehádžte vinu na mňa. Po druhé, čo sa týka nášho auta, aj keď 
Vám tam zavadzia, ja sa riadim tým, čo mi povie polícia a do včera tam to auto malo podľa 
polície stáť, tak ma veľmi Váš názor žiaľ nezaujíma. Po tretie, návrh ohľadom Nábrežnej 
sťahujem, Štúrovku nechávam. Myslím, že občania sa potešia, že to doriešite potom 
v budúcnosti.  
 
N.Pinková – Ja by som len chcela pripomenúť, ak ste to riešili v komisii dopravy, mal by to 
predkladať predseda komisie dopravy. Škoda, že ste to nepovedali na finančnej komisii, ako 
členka komisie dopravy.  
 
P.Forgáč – Pani poslankyňa, podporujem Vašu aktivitu a ďakujem za pochopenie. 
Samozrejme to, čo chcete urobiť u Vás, vo Vašom obvode podporím, nemám s tým žiadny 
problém. A následne sa budem uchádzať o Vašu podporu, keď budeme predkladať návrh my.  
 
Ing. T.Palaj - Ja sa chcem vyjadriť ku komisii dopravy a parkovaniu, či na ul. Pod sekvojou, 
Štúrovej ulici a Nábrežnej ulici. Podnety na problémy s parkovaním a nielen s tým plateným 
na námestí, ale aj parkovanie na sídliskách patria medzi najčastejšie podnety. Podnet 
konkrétne z Nábrežnej ulice sme zatiaľ nepredkladali z komisie na zmenu rozpočtu, ani sme 
ho neuzatvorili, pretože práve v čase, keď sme mali komisiu ešte v apríli, nebol známy 
záverečný účet, ani finančné možnosti tohto mesta. Keďže podnetov ohľadom parkovania je 
mnoho, ja osobne, keďže vidím koľko je tých podnetov, podporujem akúkoľvek snahu vyjsť 
občanom v ústrety na jednotlivých sídliskách, bez ohľadu na to, v ktorom je to volebnom 
obvode, pretože zrovna v mojom obvode občania s parkovaním až taký problém nemajú. Pán 
Forgáč, ak si myslíte, že parkovanie na Nábrežnej nie je potrebné v tejto forme riešiť, ja s tým 
problém nemám. Len toto sú konkrétne podnety od občanov a jeden občan si dal tú námahu, 
že to vypracoval. Potom ale svojím voličom povedzte, že to chcete riešiť komplexnejšie, 
a aby nám neposielali podnety na parkovanie, pretože vy to už máte vymyslené.   
 
P.Forgáč - Ja sám pochádzam z činžáku, aj moja mama býva v činžáku, kde za ňou 
chodievam často a vidím aká je tam situácia, ako sa to tam mení. Stále je nedostatok 
parkovacích miest, kde sa zvyšuje potreba parkovacích miest. Je to obdobné ako s inými 
službami a potrebami občanov, či už s rozhlasom, či už s osvetlením. V domácnostiach 
narastá množstvo aút a je ich stále viac, a tým pádom je s tým väčší problém. Iniciatíva 
občana zo Školskej a Nábrežnej nie je jediná, my máme viaceré podnety, len sa to snažíme 
urobiť tak, aby sme prišli k normálnemu stavu, pretože to nebude končiť. Pokiaľ to chcete 
robiť tak, že vypílite zeleň, ako na Štúrovej ulici, tak je to Vaše rozhodnutie, ktoré určite 
ocenia Vaši voliči. Ale potom neskončíme inak, ako vyasfaltovaním všetkého okolo bytov 
a domov, lebo vždy sa bude zvyšovať počet aút. Preto si myslím, že niekedy je potrebné brať 
veci s nadhľadom a nie reagovať hneď na každý jeden podnet. S touto problematikou sa 
stretávame, čo môže potvrdiť aj pán riaditeľ TS s ktorým sme niekoľkokrát boli na týchto 
miestach. Robíme na tom a nie je to jednoduché dať to do konečného stavu a povedať, takto 
to bude. 
 
Ing. Karol Tužinský  – Ja len pre upresnenie a informáciu pre dopravnú komisiu. Ak som 
správne pochopil, tak tie parkovacie miesta na ul. Nábrežná sú pred blokom E. V súčasnej 
dobe sa spracováva projektová dokumentácia na celkovú obnovu tohto bytového domu, 



fasáda, zateplenie, strecha. Takže z praktických dôvodov by som počkal s vybudovaním 
parkovacích miest. Počkať s tým a potom to urobiť až v ďalšom kroku.   
 
J.Búry – Chcel by som sa spýtať k vodorovnému značeniu na námestí, nakoľko sa ma na to 
pýtali viacerí občania. Keby mi povedal pán riaditeľ TS, ako to je s tým prerábaním 
parkovacích miest? Bol zle spravený projekt, alebo bola zle spravená realizácia tých miest, čo 
sa prerábali pri kine?  
 
F.Bakoš - Projektová dokumentácia bola vypracovaná a v projekte boli naznačené pozdĺžne 
parkovacie boxy na dĺžku 5,5 m. Realizáciu vykonávala strojom Banskobystrická regionálna 
správa a pozdĺžne boxy naznačili 5 m. Keď sme poobede na to prišli, tak sme ich požiadali 
o to, aby to odstránili, nemali ale ani technológiu, ani spôsob, ako to odstrániť.  Požiadal som 
preto jedného miestneho podnikateľa, ktorý nám daroval diamantové kotúče a za 2 hodiny 
sme to na druhý deň vybrúsili. Takže my sme zrealizovali vybrúsenie tých čiar a ony ich 
potom nastriekali nanovo. Na dĺžku 5 m čiar sa vyjadrili, že takéto robili aj v Žiari nad 
Hronom a tam neboli žiadne pripomienky. Ja som ale trval na tom, aby to bolo podľa 
projektu.  
 
J.Búry - Som prekvapený, že keď má raz niekto projekt a po upozornení povie, že sme už 
také čiary robili. Tiež sa s takýmto niečím  stretávam a keby som si to dovolil povedať, tak 
ma môj zamestnávateľ potresce a jednak je to na náklady firmy.  
 
P.Forgáč - Tiež som bol prekvapený, ale mal si byť takisto prekvapený, keď sa robila 
rekonštrukcia a kolega – poslanec - projektant urobil polovicu, vtedy si sa až tak prekvapene 
nedíval do pléna a myslím si, že boli spôsobené väčšie škody. Ja som bol aj vtedy 
prekvapený.  
 
Mgr.J.Havran  - K tým iniciatívam, ktoré boli pred chvíľou prezentované, by som chcel 
povedať, že ja som za to, aby sa zlepšila situácia ohľadom parkovania v rámci mesta 
a osobitne aj v rámci jednotlivých sídlisk. Sám, keď som bol poslancom som bol iniciátorom 
niektorých opatrení, ktoré zlepšili tú situáciu. Chcel by som povedať, že ja som vyrastal na 
Štúrovej ulici a môžem vám povedať, že v tom čase, keď sme tam prišli bývať, tam bolo 
zopár vozidiel a keď ste sa pozreli z okna, tak ste videli detské ihrisko, zeleň, nejaké 4 autá. 
Obávam sa, že toto opatrenie, ktoré je navrhnuté, len veľmi čiastkovo vyrieši a zmierni 
situáciu. Chcel by som vás nabádať k tomu, aby ste k tejto problematike pristupovali citlivo, 
pokiaľ to budete robiť, pretože toto sú také osamostatnené iniciatívy. V minulosti, pokiaľ sme 
to riešili sme vychádzali z nejakých analýz a napr. mestská polícia počítala ráno, na obed, 
večer, v noci a cez víkend a zisťovali, koľko je tam tých vozidiel, ktoré tam stoja trvalo, ktoré 
tam privezú v rámci zamestnania... Snažili sme sa to komplexne preskúmať, aby sme spravili 
opatrenia, ktoré budú účinné. Myslím si ale, že je stále veľa ľudí, ktorí si neprajú 
zmenšovanie množstva zelene a čakajú iné riešenia v dopravnej situácii. Na to sú tam tí 
poslanci, ktorí žijú v tom okrsku, aby s ľuďmi komunikovali a pýtali sa ich na to. Viete, lebo 
sa ide napr. skracovať strom a už mám 5 telefonátov, to znamená, že tí ľudia citlivo pristupujú 
k zeleni a k priestoru, ktorý tam majú a ktorý si sami čiastočne aj vybudovali. Treba vsadiť na 
to, že niekto sa tých ľudí opýta a na to je aj tá komisia, ktorá to bude vnímať komplexne. 
Statická aj dynamická doprava bude ale v budúcnosti zrejme rovnako pribúdať, takže tie 
riešenia by nemali byť len čiastkové, lebo toto určite zásadným spôsobom nič nevyrieši. Nie 
je tu k tomu náčrt, takže neviem, ako to bude teda na ul. Štúrovej vyzerať, ale určite by som 
sa k tomu chcel vyjadriť aj ja, ako občan a osoba, ktorá tam vlastní nehnuteľnosť. Ja som za 



to, aby bol zachovaný každý strom, každá tráva a každý m2 v tomto svete, aby som sa 
nemusel dožiť, že v Novej Bani budem musieť chodiť s rúškom, ako niekde v zahraničí.  
 
Mgr.M.Havran  – Ja sa priznám, že podobne ako pán primátor intenzívnejšie vnímam 
problémy s parkovaním na Štúrovej ulici. Ak nie každý druhý deň, tak minimálne raz do 
týždňa túto otázku riešim, či už s mojimi rodičmi, alebo s ľuďmi, ktorých na ulici stretávam. 
Ak teda pristúpime na to, že zrušíme nejaký kus zelenej trávy a spravíme nejaké parkovacie 
miesta, tak situácia na Štúrovej ulici sa vôbec nezmení. Aj naďalej bude parkovať na ulici 
a rôznych odstavných plochách také množstvo áut, že za 15 minút sú tie miesta zapratané 
a situácia na Štúrovej ulici je rovnaká. Po meste sa nám rozmohol taký zvláštny fenomén a ja 
cítim, že tým začínajú do určitej miery trpieť aj obyvatelia Štúrovej ulici a to je, že istá časť 
obyvateľov v Novej Bani sa začala živiť typom podnikania a to je dovážanie ojazdených áut 
zo zahraničia. Sú momenty, keď zaberajú parkovacie miesta obyvateľom  Štúrovej ulici 6 a už 
som zažil aj 7 áut bez poznávacích značiek, ktoré sú dovezené a na Štúrovej ulici len parkujú 
a využívajú ulicu ako podnikateľské miesto, kde je dotyčný, ktorý tie autá dovezie zo 
zahraničia. Parkuje tam dovtedy, kým ich nejakej tretej osobe nepredá. Pribúda aj veľký počet 
firemných áut a nemám na mysli len firemné autá osobné, ale pribudli aj dodávky. Rastú nám 
deti na Štúrovej ulici, to znamená, že v súčasnej dobe sú osobné autá tak extrémne dostupné, 
že dnes si bez problémov akýkoľvek stredoškolák dovolí kúpiť za pár tisíc eur ojazdené auto, 
takže nie je problém, že rodina má 3 až 4 osobné autá a má byt na Štúrovej ulici. Bral by som 
ten návrh obyvateľky Štúrovej ulice skôr ako návrh na diskusiu toho, že akým spôsobom 
vyriešiť problém na ul. Štúrova, pretože to nie je len otázka toho, že nejaké ihrisko sa už 
nepoužíva, lebo sme postavili iné vedľa so štrkom a nie s trávou, poďme sa ale porozprávať 
o tom, ako vyriešime tento problém. Často vediem diskusie s niektorými ľuďmi vonku spraviť 
na Štúrovej ulici nejakú podobu rezidenčného parkovania, či už formou toho, že pridelíme 
počet nejakých parkovacích kariet na jednotlivé byty a  jednoducho nad ten počet sa 
spoplatní. Myslím si, že to treba dostatočne prediskutovať a na základe toho sa rozhodnúť 
potom, čo s tým ďalej. Rovnako v tejto chvíli tiež neviem, či tí obyvatelia z jednotlivých 
vchodov na ul. Štúrova to všetci chcú, aby tá tráva stadiaľ zmizla alebo sa vyrúbal nejaký 
strom. Skôr by som to nechal na ďalšie MsZ, aby sme to obdobie využili na to, že urobíme 
nejakú diskusiu o tom, akým spôsobom toto vyriešime. Neviem si predstaviť, ako vyriešiť to, 
keď niekto používa verejné priestranstvo na podnikanie, ako som hovoril, keď niekto vozí 
autá zo zahraničia a autá parkuje pred činžákmi. Rovnako neviem, ako vyriešiť otázku toho, 
že niekto parkuje firemné dodávky na parkoviskách pred bytmi. Dajme tomu ešte 3 mesiace 
a poďme o tom diskutovať, za tie 3 mesiace sa tomu nič nestane, keď to neschválime teraz 
a skúsme nájsť komplexnejšie riešenie, ktoré nám vyrieši problém s tým, že kto by tam mohol 
parkovať a dostane odpoveď na otázku, či väčšina ľudí na Štúrovke, alebo či ľudia z toho 
prvého vchodu chcú, aby mali o niekoľko desiatok m2 zelenej trávy menej, ako mali doteraz. 
Toľko môj názor. Ďakujem.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ja som tam  pondelok, utorok nejaký čas strávila a nebol sa tam 
nikto v tom piesku hrať, kde chodia venčiť psov. Potom sme si tam s pánom riaditeľom 
všimli, keďže nemôžu kosiť všetko naraz, tak je to nepokosené a myslím si, že sa tam deti 
nehrávajú v tej vysokej tráve. Rieši to nielen pani zástupkyňa vlastníkov týchto bytov, ale už 
viacerí obyvatelia, už dokonca niekoľko rokov, čiže nedala som určite tento návrh, že by som 
odpísala jej e-mail a to bolo všetko, čo som dokázala spraviť. Komunikovala som s ľuďmi 
a tento návrh nestiahnem, ako sa už rozhodnete, tak bude a môžeme sa k tomu vrátiť o 3 
mesiace, ak dovtedy stihnete spraviť ten prieskum, ak by to dnes neprešlo.  Neviem o žiadnej 
inej možnosti, okrem tých parkovacích kariet na byt, čo by asi bolo dosť zle akceptované, 
vzhľadom na to, ako ľudia riešia platené parkovanie v meste. Bolo by to určite 



spravodlivejšie, len si nemyslím, že to stihneme toto volebné obdobie zrealizovať, takže 
v tomto pozmeňovacom návrhu budem pokračovať.    
 
Mgr.J.Havran  – Myslím si, že by sme mali mať ambíciu robiť veci, ktoré sú zle prijímané 
pani poslankyňa a nielen tie, na ktoré sa prikyvuje hlavou, že výborne, pretože to je 
zodpovednosťou primátora a poslancov mesta prijímať opatrenia, ktoré nie sú populárne, ale 
sú racionálne a riešia problémy. Keď sme už pri parkovaní, vo všeobecnosti národ zastáva 
názor, že o parkovanie by sa malo postarať mesto, prípadne štát a niekto cudzí by mohol 
zabezpečiť dostatok parkovacích miest, či už na námestí, či pri bytovkách a to nielen pre moje 
osobné auto, ale aj pre auto, ktoré si doveziem z firmy a prípadne aj parkovacie miesta pre 
mojich klientov, keďže im prenajímam nehnuteľnosť. Potom by som to mohol urobiť a pre 
dopravcov môjho podniku, ktorí dovážajú alebo odvážajú  z mojej fabriky materiál 
a poprípade aj pre autobusy SAD, pretože my tu podnikáme a potom aj prípadne pre 
autoškoly na nákladné autá a pod.. To je  filozofia, ktorá tu roky fungovala, preto žneme to, 
čo sme si tu zasiali, ak sme pristúpili na to, že polyfunkčný objekt môže byť bez parkovacích 
miest. To znamená, že rodinný dom sa môže zmeniť na polyfunkčný objekt, ale parkovacie 
miesta nepotrebuje, ani pre ľudí, ktorí tam prenajímajú priestory, ani pre tých , ktorí tam budú 
chodiť. Vtedy, keď sme pristúpili, že autobusy môžu stáť na verejných miestach, že kamióny 
môžu stáť na komunikácii a ten, čo dováža autá, môže s nimi stáť pred bytovkou. Toto všetko 
malo ale predsa vyriešiť mesto, na to ste tu pani poslankyňa, to všetko sú veci, ktoré by sme 
mali tu predniesť. To, že mesto rozpredalo pozemky dolu mestom a postavili sa 4 
polyfunkčné objekty a mesto nepožadovalo, aby mali spodom garážové státie pre ich klientov, 
teraz nevedia, ako to majú zásobovať. Ľudia, ktorí tam chcú ísť niečo kúpiť, nemajú kde stáť. 
Môžeme ísť budovu jednu za druhou, centrá zdravotné, lekárne..... Patrilo by sa k tomu 
pristúpiť. My už dnes na Štúrovej ulici máme rezidenčné parkovanie – garáže. Keby mne 
niekto vyhradil parkovisko, ja by som dal aj 100 eur ročne za parkovanie. To by ma vyšlo asi 
8 eur na mesiac, to by som zaplatil rodičom, aby na tom mieste mohli bez problémov stáť.  To 
už je forma, ktorá dnes existuje. To je jedno, či je ľuďmi prijateľná, to sú riešenia, ku ktorým 
bude treba pristúpiť a že to toto volebné obdobie neurobíme? To je ale 2 a pol roka. Myslím 
si, že k tomu môžeme alebo budeme musieť pristúpiť, pretože donekonečna sa nebude brať 
zelená plocha. Ja Vám seriózne hovorím, že keď zoberiete celú zelenú plochu pred tým 
prvým činžákom, tak toho nebude dosť, veď si napočítajte, koľko áut stojí vonku. To bude 
stále zaplnené a ten, kto príde neskôr bude reptať, lebo nebude mať kde stáť. Patrilo by sa 
teda k tomu komplexne vrátiť a vnímať to v nejakom horizonte, prípadne aj s tým, že znesiete 
kritiku, že to ľudia neprijímajú a je to pre nich nepríjemné. Pozrite sa, zaviedli sme platené 
parkovanie a zrazu niekto našiel čaro parkovania vo dvore, doteraz sa to ale nedalo. Keď sa 
ráno pôjdete pozrieť dole na parkovisko pod orech, tak uvidíte, že ráno o 7.30 hod. je to už 
plné. V tom čase sa ale neplatí na námestí, do deviatej to je zadarmo. Tak prečo tam stoja? To 
isté je aj pod pascou. Je to preto, lebo subjekty a objekty sú bez parkovacích miest, to sú aj 
prevádzkovatelia a majitelia, ale tí klienti potom nemajú kde na verejnom priestranstve 
bezplatne zastať. To je dedičstvo z minulosti a my ho dnes máme a všetci my pripomínajú, 
ako by mohla byť križovatka dole pri LIDL-i. Prečo sa ňou vtedy nezaoberali, aj s verejnými 
WC, veď vtedy tam bol na to priestor. Som za to, aby sa tie podmienky zlepšovali  ale 
neviem, či je to práve toto. Povedal by som, že toto je taký výstrel do tmy. Keď to bude, 
v momente to bude obsadené a pôjdem spočítať autá, ktoré budú stáť na Štúrovke. To 
znamená, že podľa môjho názoru sme neurobili nič. Tam sa tým treba zaoberať komplexne, to 
ale nie je len ulica Štúrova, sú aj iné lokality, kde je takýto problém. Komisia dopravy má na 
to priestor, môžu si prizvať odborníkov a my budeme tiež konať v súčinnosti.  
 
    



 
1. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2016 

     Povolené prekročenie rozpočtu príjmov a výdavkov 
 

Program Kód Funkčná Ekonom.     Príjmy     Výdavky   
Podprog. zdroja klasifik. klasifik. Text pôvodný + 1. pôvodný + 1. 

Projekt         rozpočet - zmena rozpočet - zmena 

      Bežný rozpočet       
              
      Bežné príjmy       
              
  111   312001 Transfer zo ŠR na učebnice 1 573 319 1 892     

  111   312001 
Transfer zo ŠR pre ZŠ na riešenie havarijnej 
situácie 50 000 50 000     

  111   312001 Transfer zo ŠR na lyžiarske kurzy 7 800 7 800     
  111   312001 Transfer zo ŠR na školu v prírode 5 500 5 500     
      Spolu kód zdroja 111:  63 619       
              
  41   292009 Príjmy z odvodu TS zo zúčtovania za rok 2015 0 33 063 33 063     
      Spolu kód zdroja 41:  33 063       
              
      Školstvo       
      Základná škola Jána Zemana 21 062 21 062     
      Základná umelecká škola 27201 27 201     
      Centrum voľného času 11700 11 700     
      Materská škola Nábrežná  29 685 9 100 38 785     
      Spolu školstvo: 89 648 9 100       
              

        Bežné príjmy spolu:   105 782         
 



 
      Bežné výdavky       
8.6. 41 06.2.0.   Rozvoj obcí - údržba detského parku     0 730 730 

9.2. 41 08.1.0.   Šport     43 879 0 43 879 
      Spolu kód zdroja 41 bežné výdavky MsÚ:     730   
              
      Technické služby mesta       
5.2.1. 04.5.1.   Údržba MK     78 257 15 810 94 067 
5.2.2. 04.5.1.   Zimná údržba MK     39 152 8 800 47 952 
6.1.1. 05.1.0.   Nakladanie s KO     101 473 -5 536 95 937 
6.1.2. 05.1.0.   Úprava BRKO     20 646 2 400 23 046 
8.1. 04.1.1.   Spoločná správa TS     128 208 3 634 131 842 
8.7.2. 06.4.0.   Verejné osvetlenie     51 749 985 52 734 
      Spolu kód zdroja 41 bežné výdavkyTS:     26 093   
              
      Školstvo       
11.1.1.     Základná škola Jána Zemana     799 027 81 886 880 913 
11.1.2.     Základná umelecká škola     338 520 338 520 
11.1.3.     Centrum voľného času     83 264 83 264 
11.1.4.     Materská škola Nábrežná      523 742 9 100 532 842 
      Spolu školstvo:      90 986   
              
      Bežné výdavky spolu:     117 809   
              

        Rozdiel bežného rozpočtu:         -12 027   
 
 
 
 
 



 
      Kapitálový rozpočet     
      Kapitálové príjmy  0     
      Kapitálové výdavkyMsÚ   0   

            

5.2.1. 04.5.1.   
Úprava spevnených plôch Pod Sekvojou a 
Štúrova 0 15 600 15 600 

5.2.3. 04.5.1.   
Prídavné zariadenie na UNC - doska na 
štiepanie 0 360 360 

6.1.1. 05.1.0.   
Prídavné zariadenie na UNC - čeľuste na 
nakladanie 1 400 3 340 4 740 

8.1. 04.1.1.   Plynová pec - revízie + projekty 300 570 870 

8.1. 04.1.1.   Zabezpečovacie zariadenie 4 500 717 5 217 

      Kapitálové výdavky TS:   20 587   

            
      Kapitálové výdavky spolu:   20 587   
            
      Rozdiel kapitálového rozpočtu:   -20 587   
      Finančné operácie     
  131f   453 Zostatok prostriedkov ZŠ  rok 2015 0 12 027     
  46   454001 Prevod z rezervného fondu 98 100 20 587     
      Spolu: 32 614     
            

        Dopad na rozpočet mesta:   138 396     138 396   
 
 
V Novej Bani, dňa 26. 4. 2016 
Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová , v. r.       Schválil: Mgr. Ján Havran, v. r.  
 
 



Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca MsZ Maroša Marka: 
U z n e s e n i e   č. 28/2016 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje           
 
zmenu rozpočtu Výdavky: Podprogram 5.2. Cestná doprava TS Projekt 5.2.1. Údržba miestnych 
komunikácií funkčná klasifikácia 04.5.1 – kapitálový transfer pre Technické služby mesta Nová 
Baňa vo výške 9.600 eur na úpravu spevnených plôch na sídlisku Pod sekvojou 
 
Príjmy: Finančné operácie – prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 9.600 eur 
 
Hlasovanie č. 7: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne MsZ Ing. Viktórii Valachovičovej, PhD.: 

U z n e s e n i e   č. 29/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje           
 
v rámci  1. zmeny   rozpočtu  Mesta Nová Baňa v roku 2016 kapitálový výdavok v sume 6.000 
eur na vybudovanie spevnenej plochy na ul. Štúrova pred vchodmi č. 10, 12, 14 s rozlohou 
cca 363 m2  v rámci Projektu 5.2.1. Údržba miestnych komunikácií cez kapitálový transfer pre 
Technické služby mesta Nová Baňa a príjmy z Finančných operácií z rezervného fondu  
 
Hlasovanie č. 8: 
prítomní - 11 
za - 6  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 5 (Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Mgr. 
Adrian Zima) 
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 30/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje           
 
1. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2016 aj s predchádzajúcimi zmenami 
 
Hlasovanie č. 9: 



Prítomní - 10 
za - 9  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš 
Palaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 1 (Natália Pinková) 
nehlasoval - 2 (Jozef Barniak, Mgr. Maroš Havran) – uznesenie bolo prijaté 
 
 
Prestávka v rokovaní MsZ od 16.53 hod. do 17.02 hod. 
 
6.  Správa o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa s. r. o. za rok 2015 
 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovali ho  
Anna Holá, konateľka spoločnosti a Anna Trnkusová, ekonómka spoločnosti MsBP, s. r. o. 
Nová Baňa.  K danému bodu bol materiál zaslaný vopred. 
 
 

D ô v o d o v á      s p r á v a 
K bodu A/  
Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka z 5. novembra 1991 oddiel 3 § 125 bod 
/1/ Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, kde jediným 
spoločníkom je mesto  a funkciu valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta. 
Do jeho pôsobnosti patrí: 
- schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku 
dosiahnutého v uplynulom účtovnom období po predchádzajúcom súhlase Mestského 
zastupiteľstva.  
 

Správa o hospodárení za rok 2015 
Čl. I 

Všeobecné údaje 
1.Informácia o obchodnej spoločnosti 
Názov účtovnej jednotky Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. 
Sídlo účtovnej jednotky Nová Baňa, Bernolákova 11 
Dátum zriadenia / založenia 1.1.2006 

Spôsob zriadenia / založenia 
Obchodný register Okresného súdu v Banskej 

Bystrici 
Oddiel Sro, vložka číslo 11130/s 

Názov zriaďovateľa Mesto Nová Baňa 
Sídlo zriaďovateľa Nová Baňa 
IČO 36644277 
DIČ 2022102467 

  
Jediným spoločníkom spoločnosti je mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa, IČO 
320897. Základné imanie spoločnosti je tvorené nepeňažným vkladom    jediného spoločníka vo výške 
230 997,- eur, ktoré bolo splatené v celom rozsahu. 

 
2. Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti 
Výroba a rozvod tepla a teplej vody, obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového 
fondu, správa bytového a nebytového fondu,  vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo, inštalácia elektrických 
rozvodov, vedenie účtovníctva, montáž určených meradiel, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti, 
zámočníctvo, zváračské práce, maliarske a natieračské práce, sklenárstvo, nákladná cestná doprava 
vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla. 

3. Informácia o zamestnancoch  



Štatutárny orgán Anna Holá 

Stav zamestnancov k 31.12.2015, z toho 7 

vedúci zamestnanec 1 

  
4. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 
Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31.12.2014 bola v súlade so zákonom č. 431/2002 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov  schválená dňa 25.06.2015. Účtovná závierka bola uložená do 
registra účtovných závierok.  
 
5. Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31.12.2015 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a za predpokladu nepretržitého 
pokračovania vo svojej činnosti.   
 
6. Valné zhromaždenie 
Jediný spoločník Mesto Nová Baňa v zastúpení primátora Mgr. Jána Havrana vykonáva pôsobnosť 
valného zhromaždenia. 
 
7. Dozorná rada k 31.12.2015 bola v zložení: Mgr. Adrián Zima, Mgr. Ľudmila Rajnohová, Juraj Búry. 
 
8. Informácie o konsolidovanom celku, účtovná jednotka je jeho súčasťou 
Obchodná spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Nová Baňa. 
 

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 
1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej 

činnosti. 
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému 
obdobiu.                                                                         
3 .Spôsob ocenenia jednotlivých položiek   

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 
        Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. 
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. 
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou   neevidujeme.   

b) Zásoby  
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.  
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou neevidujeme. 
V roku 2015 nebola vytvorená opravná položka k zásobám. 

c) Pohľadávky 
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  

d) Peňažné prostriedky a ceniny 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je  potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

f) Záväzky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.  

g) Rezervy 
Tvoria sa na základe zásady opatrnosti, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát.    Oceňujú sa 
v očakávanej výške záväzku.  

h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je  potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  

i) Účtovná jednotka je platiteľom dane z pridanej hodnoty. 
 
4.Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok  
Bol zostavený odpisový plán pre dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ktorý obsahuje dobu 
odpisovania, sadzby odpisov. Metóda odpisovania sa používa lineárna.  



Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok sa začína odpisovať mesiacom, v ktorom bol uvedený 
do používania. 
 

Čl. III 
Informácie k údajom vykázaným na strane aktív  súvahy 

1.  Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  

  Stav majetku Prírastky Úbytky Stav majetku 

Položka majetku k 31.12.2014     k 31.12.2015 
Ostatný dlh. nehm. 
majetok/DNM/                  2 507    - - 2 507 
Dlhodobý nehm.majetok 
spolu                  2 507    - - 2 507 
Samost. hnut. veci a súb. 
hnut.vecí               171 462    38569 - 210 031 

Dopravné prostried.                11 642    - 11 642 
Ostatný dlh. hmotný 
majetok                11 458    179 39 11 598 
Dlhodobý hmot. majetok 
spolu              194 562    38748 39 233 271 

Oprávky         

Oprávky k ost. DNM                  2366  48 - 2 414 

Oprávky k samost. hnut.v.                87 181   16 430 - 103 611 

Oprávky k dopr. prostr. 
               11 

642,00    - - 11 642 

Oprávky k ost. DHM                9 748    660 39 10 369 

Oprávky k DHM spolu 108 571 17 090 39 125 622 

Zostatková hodnota         
Ostatný dlh. nehm. 
Majetok/DNM/ 141 - - 93 
Dlhodobý hmotný 
majetok spolu 85 991 - - 107 649 
Neobežný majetok 
spolu:            86 132        107 742 
 
 

Majetok evidovaný     
Na podsúvahových 
účtoch         
Budovy v správe /obyt. 
domy/           4 888 436    - -           4 888 436    
Tepelné zariadenia v 
prenájme              547 875    - -              547 875    
Pohľadávky vlastníkov 
bytov v správe 22 285   18 437 

OTE na podsúv. Účte                  3 180    - 269 2 911    
     
Majetok ev. na pods. 
účtoch spolu           5 461 776                5 457 659 
 
Spôsob a výška poistenia majetku 
Majetok je poistený pre prípad zničenia majetku živelnou pohromou, pre prípad krádeže v ALLIANZ – 
Slovenská poisťovňa, Komunálna poisťovňa. 

  Poistná suma   Názov poisťovne 
  v eurách     



PK Štúrova             176 738,00        Allianz- SP  

PK Pod Sekvojou             142 085,00        Allianz- SP  

PK Dom služieb                39 833,00        Allianz - SP  

PK Mestský úrad                29 875,00        Allianz- SP  

PK Cintorínska  40                41 492,00        Allianz- SP  

PK Nábrežná 16                94 603,00        Allianz - SP  

PK Švantnerova                 33 200,00        Allianz- SP  

Obchod Pod Sekvojou              159 410,00        Allianz- SP  

Objekt soc. býv. Stará Huta                63 732,00        Allianz - SP  

Pod Sekvojou 37-43           2 066 000,00        Allianz- SP  

OD Pod Sekvojou 25-29           2 014 350,00        Allianz- SP  

OD Pod Sekvojou 31- 33           1 239 600,00        Allianz - SP  

OD Pod Sekvojou 17-23           2 713 699,13       Allianz -SP  

Zodpovednosť za škodu                50 000,00        Allianz - SP  

Peugeot PZP             2 500 000,00        Komunál. poisťovňa  

Peugeot havarijné                   20 822,55       Komunál. poisťovňa  

Peugeot úrazové           33193,92/smrť  
 

33193,92/tr.násl.   Allianz - SP  

Bernolákova - admin., kancel.                    17 320,00       Allianz - SP  

Zodp. za enviromentál.škodu                    10 000,00       Allianz - SP  
PK – plynová kotolňa 
OD – obytný dom 
 
2. Informácia o pohľadávkach 
Pohľadávky za účet 311 – Odberatelia – 8 412 eur, z toho 8 404 eur sú po lehote splatnosti, sú za 
nájomné, dodávku tepla a ostatných služieb. Za dodávku tepla voči organizáciám boli pohľadávky za 791 
eur, za dodávku tepla a služieb spojených s bývaním /nájomcovia/ 6 597 eur, za ostatné služby 363 eur, 
za vyúčtované služby vlastníkom bytov 653 eur.  
Pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané súdom u exekútora. V piatich prípadoch sa pohľadávky 
vymáhané exekúciou splácajú, ostatné čakajú na poradie v splácaní dĺžnika. 
 
3. Informácia o bankových účtoch 
Účet 221 -  Stav k 1.1.2015 Stav k 31.12.2015  
  v eurách v eurách 
Bankový účet - bežný 169 819  93 013 
Bankový účet - 12mesačný 
/TV -garančný fond/ 138 950 138 950 
Bankový účet - 12mesačný 
/termínovaný vklad/ 150 000 150 716 
Bankové účty byt. domov 145 573 199 131 
Spolu 604 342 581 810  
 
Mestský bytový podnik má uložené finančné prostriedky na bežnom účte a na dvoch termínovaných 
vkladoch. Vo svojej činnosti spravujeme finančné prostriedky vlastníkov bytov, evidujú sa analyticky 
podľa domov na účte 227 – v sume 199 131 eur a sú oddelené od finančných prostriedkov spoločnosti 
MsBP.  

Čl. IV 
 

Vybrané údaje vykázané na strane pasív súvahy 
 
a/ Základné imanie                     230 997 eur 
   Zákonný rezervný fond                                                      18 792 eur 
     - bol doplnený o 369 eur prídelom z rozdelenia zisku za rok 2014. 
 
b/ Rozdelenie  zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období 
 



Valné  zhromaždenie  dňa 25.06.2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014 s výsledkom hospodárenia  
zisk  vo výške 7 383 eur.  
 
-povinný prídel do zákonného rezervného fondu                      369 eur 
-prídel do sociálneho fondu                                                    1 050 eur 
-na nerozdelený zisk                                                               5 964 eur 
 
c/ Sociálny fond  
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke: 
Sociálny fond v eurách 
Stav k 1.1.2015 2 403 
Tvorba na ťarchu nákladov 593 
Tvorba fondu zo zisku 1 050 
Čerpanie sociálneho fondu 1 460 
Stav k 31. 12.2015 2 586 
 
Sociálny fond sa tvoril vo výške 1% z objemu mzdových prostriedkov a z prídelu zo zisku. Prostriedky 
sociálneho fondu sa využívali na príspevky na stravovanie 580 eur, na regeneráciu pracovnej sily 600 eur, 
na  poukážky 280 eur. 
 
 
d/ Informácia o záväzkoch 
Záväzky voči dodávateľom v lehote splatnosti  – 9 750 eur sú za dodávky plynu do plynových kotolní, za 
dodávku vody, za opravu a udržiavanie tepelných zariadení, za pevné telefónne linky, za požiarnu 
ochranu, za servisné služby výťahov.  
Spoločnosť neeviduje záväzky, ktoré by boli po lehote splatnosti. 
 
e/ Informácia o zákonných rezervách /krátkodobé/ 
Krátkodobé rezervy vo výške 1 761 eur boli tvorené: na nevyčerpané dovolenky /r.2015/ 1 239 eur, na 
poistné k nevyčerpaným dovolenkám 412 eur, na  znečistenie ovzdušia 110 eur. 
 
 

Čl.V 
Údaje vykázané vo výkaze ziskov a strát 
 
Plánované náklady na rok 2015 boli 457 028 eur, plánované výnosy 461 890 eur, výsledok hospodárenia zisk  po 
zdanení 4 862 eur. Skutočné náklady za rok 2015 boli 448 549 eur, skutočné výnosy 452 150 eur,  čistý zisk 3 601 
eur. 
 
 
Informácia o skutočných nákladoch   
 
Náklady na spotrebu materiálu boli 4 365 eur. 
 
Druh nákladu v eurách 
Spotreba materiálu na podnikanie 646 
Spotreba materiálu na domoch 108 
Spotreba materiálu v  bytoch / 799 
Spotreba materiálu pri výmene snímačov tepla v bytoch 564 
Spotreba materiálu - ochranné a prac. potreby 183 
Kancelárske potreby - papier, náplne do tlačiarní,šanóny 704 
Spotreba materiálu v PK Štúrova 472 
Spotreba materiálu v PK Pod Sekvojou 89 
Spotreba materiálu v PK Mestský úrad 26 
Spotreba materiálu v PK Cintorínska  11 
Spotreba materiálu v PK Nábrežná 16 126 
Spotreba materiálu v PK Švantnerova  6 
Spotreba materiálu v PK Dom služieb 3 
Ostatný režijný materiál v PK 25 
Spotreba PHM - nafta - Peugeot Boxer 435 
Odborná literatúra /poradca, dane a účt.,fin. spravodaj/ 104 
Spotreba materiálu – auto Peugeot 37 



Spotreba materiálu MsBP 27 
Spolu: 4365 
 
 
Náklady na spotrebu energií boli 195 092 eur. 
 
a/ Spotreba energií v eurách podľa jednotlivých kotolní je uvedená v tabuľke.  
 
 
 

Objekt Spotreba plynu Spotreba el. en. 
Voda do 
systému Spolu 

PK Štúrova                  84 654                       7 256                          6                     91 916    
PK Pod Sekvojou                  42 198                       2 693                          5                        44 896    
PK Nábrežná 16                  19 395                       1 326                            38                     20 759    
PK Cintorínska 40                    7 921                          962                                                     8 883    
PK Mestský úrad                  10 323                          562                       10 885    
PK Švantnerova                    6 084                          320                         6 404    
PK Dom služieb                    9 017                          923                         9 940    

Spolu PK:              179 592                    14 042                         49                 193 683    
 
b/ Spotreba tepla v kancelárskych priestoroch MsBP bola 644 eur, spotreba elektrickej energie /kancelárie/ 281 eur, 
spotreba vody /kancelárie/ 32 eur a spotreba tepla v nebytových priestoroch Pod Sekvojou bola 452 eur.  
 
Náklady na opravu a udržovanie  majetku v správe boli 11 935 eur. 
 
 
Prehľad nákladov na opravy a udržovanie plynových kotolní je uvedený v tabuľke. 

Objekt Opravy Odb.preh. TN el.inšt.,blesk Komíny 
Overenie 
TZ Over.mer.tep. 

PK Štúrova        1 433           1 129    
              

60                228    
            

181    
            

669      

PK Nábrežná 16 
            

217    
            

265    
              

90      
            

120    
            

463                  83    

PK Pod Sekv. 
            

362    
            

384    
              

90                157    
            

181    
            

660      

PK Cint. 40 
            

554    
            

245    
              

90                247    
              

24                  107    

PK Švantnerova 
              

35    
            

155    
              

60      
              

48                  107    

PK Dom služieb 
            

330    
            

225    
              

60                385    
            

119        

PK Mestský úrad   
            

245    
              

30                115    
            

120        

Spolu PK: 
               

2 931    
               

2 648    
                  

480              1 132    
                  

793    
               

1 792    
                  

297    
 
V bytovom dome na ul. Pod Sekvojou 31 -33 bola vykonaná odborná prehliadka – revízia  plynovodu do 
domu za 194 eur, opravy v bytoch  za 1 236 eur, revízie bleskozvodov v domoch na ul. Pod Sekvojou 31-
33, Pod Sekvojou 17-23, Pod Sekvojou 25-29 za 414 eur, oprava vŕtačky 18 eur.  
 
Náklady na cestovné - 393 eur boli použité na cestovné a stravné na školeniach a seminároch 
zamestnancov. 
 
Náklady na reprezentáciu – 34 eur bolo použitých na pohostenie pri pracovných návštevách. 
 
Náklady na ostatné služby –103 393 eur, z toho odvedené mestu na splátku úveru za bytový dom č. 25-
29 na ul. Pod Sekvojou 29 274 eur, za bytový dom č. 17-23 na ul. Pod Sekvojou 64 555 eur,  za nájom 
kancelárskych priestorov 1 805 eur, za nájom garáže na ul. Bernolákova 896 eur, za nájom tepelných 
zariadení - plynových kotolní 0,03 eur,  za vyhodnotenie nameraných hodnôt na meračoch tepla v bytoch 
a nebytových priestoroch 935 eur, poplatky za telefónne linky napojené na centrálu  PK 2 229 eur, 
poplatky za  dva telefóny MsBP 734 eur,  poplatky T – mobile  147 eur, za požiarnu ochranu 
v spravovaných objektoch a zdravotnú službu  947 eur, za údržbu softvéru 505 eur, za inkasné poplatky 



pošte 486 eur, za školenia a semináre 259 eur, za vypracovanie projektovej dokumentácie požiarnej 
ochrany 240 eur pre bytové domy Pod Sekvojou 31-33, 37-45, nákup poštových známok 95 eur, za kolky 
114 eur, koncesionárske poplatky 56 eur, za diaľničnú známku 42 eur,  za STK auta 37 eur, za zmluvnú 
odmenu pri nákupe stravných lístkov 37 eur. 

Mzdové prostriedky boli  vyplatené vo výške 69 017 eur. Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia bol 7,5. Priemerná mzda bola 767 eur.  

Odmeny členom orgánov spoločnosti – 1 952 eur. Za výkon funkcie konateľa bolo vyplatených 1 792  
eur a členom  dozornej rady za zasadnutia 160 eur. 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie – poistné do poisťovní bolo 25 314 eur.  

Zákonné sociálne náklady – 6 359 eur, z toho náklady na stravovanie zamestnancov  poskytnuté podľa 
zákona boli 2 867 eur. Zamestnancom boli poskytované stravné lístky nakupované od spoločnosti DOXX 
a Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani. Náklady na tvorbu sociálneho fondu podľa 
zákona boli 593 eur, vyplatené odstupné zamestnanca 2 667 eur, dočasná práceneschopnosť 232 eur.       

Daň z motorových vozidiel – 254 eur za  motorové vozidlo Peugeot Boxer.  

Ostatné dane a poplatky – 326 eur, z toho za odvoz komunálneho  odpadu 140 eur, za znečistenie 
ovzdušia 110 eur, poplatok 66 eur za zmenu v obchodnom registri, správny poplatok 10 eur.    

Ostatné náklady na hospodársku činnosť – 11 385 eur, z toho na poistenie majetku 4 270 eur /poistené 
objekty uvedené v tabuľke/, na príspevky do fondu opráv 6 000  eur za 17 neodpredaných bytov na ul. 
Pod Sekvojou 37-45, za 1 neodpredaný byt 204 eur na ul. Štúrova 17, za PK Švantnerova 76 eur, PK 
Cintorínska 68 eur a PK Nábrežná 176 eur,  neuplatnená daň z pridanej hodnoty prepočítaná 
koeficientom 591 eur. 

 

Poistený objekt Poistné Názov poisťovne 
  v eurách   
PK Štúrova 247  Allianz - SP  
PK Pod Sekv. 218  Allianz - SP  
PK Dom služieb 142  Allianz - SP  
PK MsU 107  Allianz - SP  
PK Cint. 40 148  Allianz - SP  
PK Nábrežná 16 334  Allianz - SP  
PK Švant.  119  Allianz - SP  
OD Pod Sekvojou 17-23 688  Allianz - SP  
OD Pod Sekvojou 25-29 524  Allianz - SP  
OD Pod Sekvojou 31- 33 335  Allianz - SP  
Obchod Pod Sekvojou 147  Allianz - SP  
Objekt soc. býv. Stará Huta 52  Allianz - SP  
MsBP zodpovednosť 95  Allianz - SP  
Peugeot PZP 121  Komunál. poisťovňa  
Peugeot havarijné 499  Komunál. poisťovňa  
Peugeot úrazové 66  Allianz - SP  
MsBP kancelárie 17  Allianz - SP  
Zodpovednosť za envirom.škodu 411  Allianz – SP 
    
Spolu 4 270   
   

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku – 17 139 eur. Vyššie plnenie oproti plánu je 
z dôvodu, že sa v r. 2015 začal odpisovať riadiaci systém v plynových kotolniach a plynový kotol.       

Ostatné finančné náklady -   329 eur, sú to bankové poplatky za vedenie účtu vo VÚB.   

 

Daň z príjmov  – 1 262 eur. 

Pri výpočte dane z príjmov sme vychádzali z účtovného hospodárskeho výsledku 4 864 eur, 
ktorý bol daňovo upravený o položky zvyšujúce výsledok hospodárenia pred zdanením /143 eur/ 
a položky znižujúce vysledok hospodárenia /1 154 eur/, základ dane bol 3 852 eur, sadzba dane 



22 %, výsledná daň za zdaňovacie obdobie 848 eur. Nakoľko daňová povinnosť vypočítaná 
v daňovom priznaní bola nižšia  ako výška daňovej licencie ustanovená pre nás t.j. 960 eur, 
platíme daňovú licenciu 960 eur. 
 Plán nákladov k 31. 12. 2015 bol celkovo splnený na 98,14 %.  
 

Plnenie plánu výnosov 

Za rok 2015 boli výnosy dosiahnuté vo výške 452 150 eur. Plán výnosov k 31. 12. 2015 bol 
splnený na 97,89 %. 

Tržby z výroby tepla a teplej vody – 277 254 eur. 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví /ÚRSO/ ako príslušný orgán na konanie podľa § 5 ods. 1 
písm. d/ bod 4 a písm. f/ zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov  vo veci rozhodnutia  o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla 
na rok 2015 určil rozhodnutím č. 0129/2015/T maximálne ceny tepla na rok 2015: 

-variabilná zložka maximálnej ceny tepla                                               0,0454 €/kWh   
-fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 
  pre odberné miesta v meste Nová Baňa                                               100,5966 €/kW 
Prehľad výroby tepla a teplej vody podľa jednotlivých zdrojov je uvedené v tabuľke: 
Plynová kotoňa GWh Regulačný fix.zložka  var. zložka  Spolu  
    príkon 100,5966 0,0454 € v eurách 

Štúrova     1,976    
          
391,82       39 416,19        89 715,44              129 131,63    

Pod Sekvojou    1,065    
          
213,44         21 471,59        48 357,17                 69 828,76    

Nábrežná 16 
      
0,454     

            
89,73           9 026,30        20 619,18                 29 645,48    

Cintorínska 40    0,153    
            
31,68           3 187,11          6 967,59                 10 154,70    

Mestský úrad    0,245    
            
52,60           5 291,02        11 097,76                 16 388,78    

Švantnerova 11    0,128    
            
24,58           2 472,76          5 788,45                   8 261,21    

Dom služieb    0,218    
            
39,20           3 943,75          9 899,74                 13 843,49    

Výroba spolu    4,239               843,05          84 808,72        192 445,33                    277 254,05     

 

Tržby za nájomné od nájomcov – 146 778 eur.   

Počas roka 2015 boli odpredané dva byty do osobného vlastníctva. 

Bytové domy po čet b.j. nájomné v eurách 
Štúrova 17 1    750 
Pod Sekvojou 37-45 16 12 194 
Pod Sekvojou 31-33 24 15 110 
Pod Sekvojou 25-29 39 39 853 
Pod Sekvojou 17-23 52 76 795 
Byt na Bukovina 1     305 
Byt na Dlhej lúke 1   916 
Byt na ul. Kolibskej 1   855 
    

Spolu: 135 146 778 
 
Tržby za nájomné v nebytových priestoroch – 2 468 eur bol za nájom priestoru na ul. Pod 
Sekvojou,  v ktorom je predajňa Jednoty. 
 
Tržby za ostatné služby – 4 302 eur. 
 



Druh tržby v eurách 
Tržby za ostané služby - výmena pomer. snímačov tepla 1976 
Tržby za ostané služby - oprava na UK, TV v bytoch 287 
Tržby za ostané služby - služby požiarnej ochrany v byt.domoch 483 
Tržby za ostané služby - vodárenské 620 
Tržby za ostané služby - oprava na elektric. zariadení 85 
Tržby za ostané služby – murárske práce 192 
Tržby za ostané služby - čistenie kanalizácie 160 
Tržby za ostané služby - zámočnícke 157 
Tržby za ostané služby – rôzne opravy v bytoch pri výmene 305 
Tržby za ostané služby - vystavovanie potvdení o pohľad. 24 
Tržby za ostané služby - iné 13 
Spolu 4302 
 
Tržby za výkon správy – 12 648 eur, z toho za výkon správy  bytov v osobnom vlastníctve bolo 
12 523 eur a za výkon správy nebytových  priestorov k nim patriacich / 13 garáží/ bolo 125 eur. 
K 31.12.2015 MsBP spravoval  249 bytov v osobnom vlastníctve v Novej Bani a v Hronskom 
Beňadiku.  

Bytové domy   výkon správy 
  počet b.j. 

 Cintorínska10 6                                   302     
Štúrova 13-17 35                                1 764     
Štúrova 16-22 32                                1 613     
Švantnerova 5-7 12                                   605     
Švantnerova 9-11 11                                   554     
Železničný rad 21-23  12                                   605     
Cintorínska  12-14 8                                   403     
Cintorínska 40-42 12                                   605     
Hronský Beňadik 354 6                                   302     
Hronský Beňadik 355 6                                   302     
Školská 4 6                                   302     
Nábrežná 16 55                                2 772     
Cintorínska 38 14                                   706     
Rekreačná 394 6                                   302     
Pod Sekvojou 37-45 24                                1 184     
Sládkovičova 2 4                                   202     
Spolu 249                               12 523     

 

 

Ostatné pokuty a penále a úroky z omeškania –   1 046 eur z omeškania platieb od nájomcu. 

Výnosy z odpísaných pohľadávok – 411 eur, ktoré súdny exekútor vymohol za časť 
pohľadávky, ktorá už bola odpísaná.    

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – 5 861 eur, z toho 5 678 eur sú  výnosy z dotácie 
poskytnutej na plynovú kotolňu Pod Sekvojou v r.2007 a bezodplatného prevodu projektovej 
dokumentácie, z odpredaja kovového šrotu 78 eur, z výnosov  pokladničných  poplatkov 77 eur,  
28 eur od Mesta Nová Baňa za výkon správy nájomných bytov.  

Úroky z vkladov v banke – 1 382 eur. Peňažné prostriedky boli vo VÚB vložené na 
termínované vklady s výhodnými úrokovými sadzbami.  

Účet vklad  Úrok 
Bankový účet - bežný   14 
Bankový účet – 12 mesačný /GF/  138 950 Otvorený k 08.12.2014 678 
    
Bankový účet – 12 – 
mesačný/TV/ 150 716 Otvorený k 21.07.2014 690 



Spolu:   1382 

Za rok 2015 sme dosiahli hospodársky výsledok – zisk  4 863 eur,  po zdanení 3 601 eur.  

Súčasťou správy je prehľad plnenia plánu nákladov a výnosov za rok 2015, súvaha a výkaz 
ziskov a strát k 31.12.2015 v skrátenom rozsahu. 
 

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s. r. o., Bernolákova 11, 968 01  Nová Baňa 
 

Plnenie plánu nákladov a výnosov za rok 2015  v eurách 
 Náklady 

účet Položka Plán 2015/euro Skutočnosť 2015 % plnenia 

501 Spotreba materiálu                 3 012,00                    4 365,00                144,92    

502 Spotreba energií             204 483,00                195 092,00                  95,41    

511 Opravy a udržovanie               12 705,00                  11 935,00                  93,94    

512 Cestovné                    290,00                       393,00                135,52    

513 Náklady na reprezentáciu                      30,00                         34,00                113,33    

518 Ostatné služby             103 190,00                103 393,00                100,20    

521 Mzdové náklady               69 500,00                  69 017,00                  99,31    

523 Odmeny členom org. spoločnosti                 1 975,00                    1 952,00                  98,84    

524 Zákonné sociálne poistenie               25 503,00                  25 314,00                  99,26    

527 Zákonné sociálne náklady                 6 122,00                    6 359,00                103,87    

531 Daň z motorových vozidiel                    254,00                       254,00                100,00    

538 Ostatné dane a poplatky                    384,00                       326,00                  84,90    

548 Ostatné náklady na hosp. činnosť               12 937,00                  11 385,00                  88,00    

551 Odpisy DNM a DHM               14 969,00                  17 139,00                114,50    

568 Ostatné finančné náklady                    303,00                       329,00                108,58    

  Náklady spolu:                       455 657,00                          447 287,00    
                                 
98,16     

591 Daň z príjmu 22%-r.2015                 1 371,00                    1 262,00                  92,05    

  Náklady spolu:                       457 028,00                          448 549,00    
                          
98,14     

Výnosy 

účet Položka Plán 2015/Euro Skutočnosť  2015 % plnenia 

602 Tržby z výroby tepla              287 698,00                277 254,00                  96,37    

602 Tržby z nájomného bytov             147 152,00                146 778,00                  99,75    

602 Tržby z nájomného nebyt. priest.  2 468,00                     2 468,00                100,00    

602 Tžby za služby ostatné /PL/  4 500,00                     4 302,00                  95,60    

602  Tržby za výkon správy  12 630,00                   12 648,00                100,14    

  Spolu 602  454 448,00     
                          443 
450,00                  97,58     

644  Ostatné pokuty a penále  100,00                     1 046,00             1 046,00    

646  Výnosy z odpís. Pohľadávok                      411,00      

648 Ostatné výnosy z hospod. č.  5 756,00                     5 861,00                101,82    

662 Úroky  1 586,00                     1 382,00                  87,14    

  Výnosy spolu:  461 890,00     
                          452 
150,00     

                          
97,89     

          

  
Hospodársky vyýsledok: 
zisk       

  pred zdanením  6 233,00                    4 863,00                 78,02     

          

  
Hospodársky vyýsledok: 
zisk       

  po zdanení 22%  4 862,00                    3 601,00                 74,06     

 
 



Mestský bytový podnik Nová Baňa, s. r. o., Bernolákova 11, 968 01  Nová Baňa 
Súvaha k 31.12.2015 (v skrátenom rozsahu v eurách) 

 
  A K T Í V A Čís. r. k 31.12.2015 k 31.12.2014 

  Spolu majetok    /r.3+r.8+r.17/         1            1 102 726            1 080 090    

            2        

Účet Neobežný majetok  /r.4+5+6/         3               107 742                  86 132     

019-079 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok          4                          93                        141    

022-082 Samostatné hnuteľné veci a súbory         5                 106 420                   84 281    

029-089 Ostatný dlhodobý hmotný majetok         6                     1 229                     1 710    

            7        

  Obežný majetok  /r.9+10+11+12+....až 17/         8               630 887                627 119     

112 Materiál na sklade          9                     3 328                     3 531    

311 Pohľadávky z obchodného styku       10                     8 412                     9 434    

341 Daňové pohľadávky /daň z príjmu/       11                     1 772                     5 160    

343 Daňové pohľadávky /DPH/        12                     3 831                     3 246    

211 Peniaze - pokladnica       13                        595                        476    

213 Ceniny       14                     1 237                        930    

221 Účty v bankách /MsBP/       15                 382 679                 458 769    

227 Účty v bankách /účty bytových domov vlastníkov/       16                 199 130                 145 573    

315 Ostatné pohľadávky       17                   29 903      

38X Časové rozlíšenie /r.19+20/       18               364 097                366 839     

381 Náklady budúcich období krátkodobé       19                     1 837                     1 474    

385 Príjmy budúcich období krátkodobé       20                 362 260                 365 365    

          

  P A S Í V A       

  Spolu vlastné imanie a záväzky /r.23+29+44/       21            1 102 726            1 080 090    

          22        

  Vlastné imanie /r.24+25+26+-27/       23               312 407                309 856     

411 Základné imanie       24                 230 997                 230 997    

421 Zákonný rezervný fond       25                   18 792                   18 423    

429 Výsledok hospodárenia minulých rokov /nerozd.zisk/       26                   59 017                   53 053    

431 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  po zdan./zisk/ 
      27                     3 601                     7 383    

          28        

  Záväzky /r. 30+31 ...až r.43/       29               767 600                741 836     

321 Záväzky z obchodného styku       30                     9 750                     5 677    

323 Zákonné rezervy /krátkodobé/       31                     1 761                     3 989    

324 Prijaté preddavky       32                 395 387                 428 644    

325 Ostatné záväzky       33                     5 380                     5 379    

326 Nevyfaktúrované dodávky       34                     1 446                     1 000    

331 Záväzky voči zamestnancom       35                     4 468                     4 715    

336 Záväzky zo sociálneho poistenia       37                     2 617                     2 928    

342 Ostatné priame dane       38                        472                        465    

345 Ostatné dane a poplatky       39                        254                        212    

379 Iné záväzky       40                          29                           -      

472 Záväzky zo sociálneho fondu       41                     2 586                     2 403    

477 Záväzky zo správy bytových domov        42                 198 966                 145 469    

479 Ostatné záväzky /záväzky zo správy nájomných bytov/       43                 144 484                 140 955    

  Časové rozlíšenie /r.45/       44                 22 719                  28 398     

384 Výnosy budúcich období dlhodobé /dotácia/       45                   22 719                   28 398    

 
 

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s. r. o., Bernolákova 11, 968 01  Nová Baňa 



Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015 (v skrátenom rozsahu v eurách) 
 

Účet   Čís. r. k 31.12.2015 k 31.12.2014 

  Čistý obrat     /časť účt. tr.6/         1               443 450                442 345     

  Výnosy z hospodárskej činnosti /súčet r 03+04+05/         2               450 768                449 077     

602 Tržby z predaja služieb         3                 443 450                 442 345    

642 Tržby z predaja materiálu         4                            20    

644,646,648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti          5                     7 318                     6 712    

            6        

  Náklady na hospodársku činnosť /r.9+10+12+17+18+         7               446 958                440 983     

  19+20/         8        

501,502 Spotreba materiálu a energií         9                 199 457                 207 350    

51x Služby /účtová skupina 51/       10                 115 755                 110 014    

          11        

  Osobné náklady /r.13+14+15+16/       12               102 642                  94 636     

521 Mzdové náklady       13                   69 017                   64 937    

523 Odmeny členom orgánov spoločnosti       14                     1 952                     1 853    

524 Náklady na sociálne poistenie       15                   25 314                   23 837    

527 Sociálne náklady       16                     6 359                     4 009    

53x Dane a poplatky /účtová skupina 53/       17                       580                       499    

551 Odpisy k dlhodobému nehm. a hmotnému maj.       18                 17 139                 14 571    

542 Zost.cena pred. dlh. majetku a predan. materiálu       19                           20    

548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť       20                 11 385                 13 893    

          21        

  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti       22                    3 810                    8 094    

  /r.02-07/       23        

          24        

  Pridaná hodnota /r.3-/r.9+10/       25               128 238               124 981    

          26        

  Výnosy z finančnej  činnosti  /r.28/       27                    1 382                    1 906    

662 Výnosové úroky       28                     1 382                     1 906    

          29        

  Náklady na finančnú činnosť /r.31/       30                       329                       307    

568 Ostatné náklady na finančnú činnosť       31                        329                        307    

          32        

  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti        33                     1 053                     1 599    

  /r.28-31/       34        

  Výsledok hospodárenia pred zdanením        35                    4 863                    9 693    

  /r.22+33/       36        

  Daň z príjmov       37                    1 262                    2 310    

591 Daň z príjmov splatná        38                     1 262                     2 310    

          39        

  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /zisk/       40                    3 601                    7 383    

  po zdanení /r.35-37/        

 
 
A.Holá – V správe v textovej časti sme sa snažili napísať čo najviac, aké bolo plnenie nákladov 
a výnosov. Chcela by som niektoré body doplniť, hlavne v nákladových a výnosových 
položkách, kde sme trošku odbočili od plánu. V prvej položke „spotreba plánu“ máme trochu 
vyššie plnenie vzhľadom na to, že minulý rok sme urobili riadiaci systém pre všetkých 7 kotolní, 
ktoré sú riadené z jedného centra z plynovej kotolne ul. Štúrova. Tento systém bolo potrebné 



vymeniť, nakoľko sme ho už mali 20. rokov, bol zastaralý a bolo ho treba obnoviť.  V rámci 
opráv sme urobili rekonštrukciu tohto riadiaceho systému s tým, že vlastnou údržbou sme si 
museli vymeniť káble, niektoré elektroinštalácie, tým sme teda skutočnosť v spotrebe materiálu 
prekročili. Čo sa týka energií, všetci vieme, aká bola zima, tam bolo preto šetrenie v spotrebe 
energií. Prekročili sme cestovné s tým, že naši pracovníci boli vyslaní na školenie, s ktorým sme 
nepočítali a bolo potrebné pre našu prácu. S tým, že sme robil riadiaci systém sme navýšili aj 
odpisy a ešte sme vymenili kotol v kotolni na Nábrežnej ulici. Tým nám vzrástli odpisy za 
minulý rok. Čo sa týka výnosov, úmerne k tomu, ako sme šetrili na energiách, tak sme mali aj 
tržby za teplo úmerne nižšie. Vo výnosoch sa nám zvýšili ostatné pokuty a penále  s tým, že 
máme 8 pohľadávok po lehote splatnosti. Z toho 5 je vymožiteľných, takže nám vymohol aj 
penále, čo sa týka exekúcie. Chcem tým pripomenúť, že za rok 2015 to bolo celkom úspešné, 
pretože k 31.12.2014 sme mali tieto pohľadávky vo výške  15.237 eur a k 31.12.2015 sme ich 
mali vo výške 8.404 eur, takže tieto pohľadávky sa znížili o 6.833 eur. Keď si náklady a výnosy 
sčítame, tak sme dosiahli zisk 3.600 eur. V návrhu na uznesenie sme predložili na schválenie ako 
s týmto ziskom naložíme.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 31/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
súhlasí  
 
1/ s účtovnou závierkou Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o.  za rok 2015 
 
2/ s rozdelením zisku vo výške 3 600,88 eur nasledovne:  

- povinný prídel do zákonného rezervného fondu 180,04 eur 
- prídel do sociálneho fondu 1 050,- eur,  
- na nerozdelený zisk  2 370,84 eur.  

 
 
Hlasovanie č. 10: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
7.  Správa o hospodárení za rok 2015 v Mestských lesoch spol. s r. o., Nová Baňa 
 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovali ho  
Viťazoslav Chrappa, konateľ spoločnosti a Anna Rudzanová, ekonómka spoločnosti Msl spol.  s 
r. o. Nová Baňa.  K danému bodu bol materiál zaslaný vopred. 
 
 

D ô v o d o v á      s p r á v a 
 
Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka z 5 novembra 1991 oddiel 3 par.125 
bod (1) Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, kde jediným 
spoločníkom je mesto a funkciu valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta. 
Do jeho pôsobnosti patrí: 



b/ schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o zaúčtovaní straty 
dosiahnutej v uplynulom účtovnom období na základe súhlasu mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11, 
968 01 Nová Baňa 
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 Viťazoslav Chrappa 
konateľ spoločnosti 

 
 
Obchodné meno a sídlo: Mestské lesy spol. s r.o.,Bernolákova36/11, 968 01 Nová Baňa. 
 
          Mestské lesy spol. s r.o., Nová Baňa bola založená zakladateľskou listinou, vyhotovenou štátnym 
notárom č. NZ  20/93 Kp zo dňa 17.3.1993 § 27 a 105 zák. č. 513/91 Zb. z. a následným zápisom do 
obchodného registra dňa 28.6.1993, odd. Sro, vložka číslo 1296/S. 
 
Identifikačné číslo organizácie: 31588182 
Daňové identifikačné číslo: 2020478636 
 
Hospodárska činnosť 

 
Organizácia svoju podnikateľskú činnosť začala 1.7.1993. 
Predmet činnosti: 
      -    sprostredkovanie obchodu 
      -    ubytovacie služby v turistických ubytovniach do 10 lôžok 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

- poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 
- piliarske práce 
- lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo 

ďalšieho predaja. 
 

          Pre hospodársku činnosť spoločnosti  bolo dané k obhospodarovaniu 2 634,71 ha. K 31.12.2015 
Mestské lesy spol. s r.o., Nová Baňa obhospodarovali 2 636,62 ha. 
 
Orgány spoločnosti 
 
A/ Valné zhromaždenie: Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa, jediný spoločník 
B/ Konateľ spoločnosti: Viťazoslav Chrappa, Jilemnického 665/7, 966 81 Žarnovica 
C/ Dozorná rada: 

predseda: Maroš Marko, Bôrina I/755, 968 01 Nová Baňa 
členovia: Ing. Karol Tužinský, Šibeničný vrch 12A/1837, 968 01 Nová Baňa 

     Peter Forgáč, Školská 8/45, 968 01 Nová Baňa   
     Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Kamenárska 1128/3, 968 01 Nová Baňa 
 
          Zakladateľom   spoločnosti  je  mesto   Nová  Baňa,  ako  jediný   spoločník  a jeho  vklad  činil  
16 597 EUR, tvorený peňažným vkladom vo výške 4 315 EUR a nepeňažným vkladom vo výške 12 282 
EUR, ktorého predmetom sú: 

- osobný automobil NISSAN PATROL vo výške 7 966  EUR 
- vozidlová rádiostanica s anténou vo výške 1 992 EUR 
- kancelársky nábytok vo výške 2 324 EUR 
 

 Tento vklad predstavuje základné imanie spoločnosti aj ku dňu 31.12.2015. 
 
Počet zamestnancov k 31.12.2015 
 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 6 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, z toho: 

6  z toho 1 riadiaci(konateľ),  
4 THP a 1 robotník 

 
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 
 Mestské lesy spol. s r.o. pripravili účtovnú závierku za rok 2015 v súlade so zákonom 
o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov a postupov účtovania pre podnikateľské subjekty 
v SR. Účtovná závierka bola  zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti a ide o riadnu 
účtovnú závierku. S účtovnou závierkou za rok 2014 so ziskom 1 075,23 EUR a rozdelením zisku za 
predchádzajúce účtovné obdobie súhlasilo Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa na svojom zasadnutí 
dňa 23.06.2015 č. uznesenia 51/2015. Valné zhromaždenie a to primátor mesta Nová Baňa  Mgr. Ján 
Havran  schválil  účtovnú  závierku so  ziskom a rozdelením zisku v súlade  



s Obchodným zákonníkom a to dňa 26.06.2015. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady neboli 
počas účtovného obdobia menené. 
 
Spôsob oceňovania jednotlivých položiek 
 
 Spôsob ocenenia jednotlivých položiek v účtovníctve (DHM, DNM, DDHM, DDNM, zásoby 
nakupované) je obstarávacou cenou, zásoby vytvorené vlastnou činnosťou skutočnými vlastnými 
priamymi nákladmi vynaloženými na ich výrobu, peňažné prostriedky a ceniny menovitou hodnotou. 
 

Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa, ktorých zakladateľom je mesto Nová Baňa,  hospodárili 
podľa plánu na rok 2015, schváleným Valným zhromaždením dňa 16.12.2014, primátorom mesta Nová 
Baňa. 

 Hospodársky výsledok pred zdanením za rok 2015 strata vo výške 29 670,46 EUR. 
 Náklady predstavujú 503 738,88 EUR,  109,75% plnenie. 
 Výnosy predstavujú  474 068,42 EUR,  106,58% plnenie. 

 
 
 

 
Plán na rok 2015 

    
 
 Skuto čnos ť k 31.12.2015, % plnenie    
  v € v €  

5 n á k l a d y plán 2015  k 31.12.15 % pln. 
501 spotreba materiálu       

50110 spotreba drogérie 110 200 181,82 
50111 spotreba minerálnej vody 0 4 0,00 
50120 spotreba kancelárskych potrieb 1200 854 71,17 
50121 spotreba odbornej literatúry  250 400 160,00 
50130 spotreba materiálu na opravy a údržby 100 0 0,00 
50131 materiál na posyp ciest 200 0 0,00 
50133 spotreba pracovného náradia 20 0 0,00 
50140 spotreba náhradných dielov - vozový park 1000 1695 169,50 
50150 spotreba materiálu na ochranu lesa 100 333 333,00 
50151 materiál k manipulácii dreva 50 175 350,00 
50155 spotreba materiálu na ochranu MLK 100 0 0,00 
50160 spotreba pohonných hmôt 13000 12038 92,60 
50161 spotreba olejov 800 347 43,38 
50162 spotreba nemrznúcich zmesí, destil. vody  20 10 50,00 
50164 vlastná spotreba dreva 100 0 0,00 
50170 spotreba materiálu do 33 EUR 100 679 679,00 
50180 spotreba DDHM od 33 -1700 EUR 200 2877 1438,50 
50181 spotreba pracovného oblečenia 2000 1942 97,10 
50190 spotreba sadeníc 4800 6131 127,73 
50190 spotreba sadeníc plantáž Šarvíz 1100 1056 96,00 
50191 spotreba farieb v pestovnej činnosti 300 428 142,67 
50199 nadspotreba motorových vozidiel 0 62 0,00 

  s p o l u 25550 29231 114,41 
        

502 spotreba energie     
50210 elektrická energia 800 1217 152,13 
50230 palivo Eko - hrášok 0 1383 0,00 
50240 vodné, stočné 220 200 90,91 
50250 teplo 1550 1287 83,03 

  s p o l u 2570 4087 159,03 

     
504 predaný tovar    

50410 predaný tovar 0 2046 0,00 

  s p o l u 0 2046 0,00 

     
511 opravy a údržba    



51130 opravy stavebné 3000 3456 115,20 
51140 opravy vozového parku 1000 3409 340,90 

  s p o l u 4000 6865 171,63 
        

512 cestovné      
51210 cestovné v rámci limitu 10 7 70,00 

  s p o l u 10 7 70,00 
        

513 náklady na reprezentáciu     
51317 náklady na reprezentáciu 200 244 122,00 

  s p o l u 200 244 122,00 
        

518 ostatné služby     
51810 služby nemateriálnej povahy 8600 10913 126,90 
51820 školenie 40 0 0,00 
51821 poštovné 200 200 100,00 

51822-5 telefóny 1450 1251 86,28 
51840 cesty, posyp, údržba 4000 8346 208,65 
51841 ťažbové a pestovné práce 119550 133775 111,90 
51842 nákladná doprava, cudzie autá 1000 3996 399,60 
51845 služby výrobnej povahy od dodávateľa 0 409 0,00 
51850 projekty, certifikácia lesov 160 204 127,50 
51860 služby - plantáž 5000 2870 57,40 
51861 audítorské služby 660                   0 0,00 

51891-2 nájomné TS, mestu N. Baňa za priestory 5600 5095 90,98 
51893 nájomné, nehnuteľnosti mestu Nová Baňa   145000 145000 100,00 

  s p o l u 291260 312059 107,14 
        

52 mzdové náklady     
52110 hrubé mzdy 66500 79610 119,71 
52130 dohody o pracovnej činnosti 50 0 0,00 
52310 odmeny orgánom spoločnosti 2000 1808 90,40 
52410 zákonné sociálne poistenie 23000 29038 126,25 
52710 zákonné sociálne náklady 2350 2535 107,87 
52790 sociálny fond 550 652 118,55 

  s p o l u 94450 113643 120,32 
     

53 dane a poplatky     
53110 daň z motorových vozidiel 1400 1623 115,93 
53810 daň za ubytovaných v háj. Bukovina 0 160 0,00 

53820-60 poplatky - kolky, životné prostredie 500 217 43,40 

  s p o l u 1900 2000 105,26 
54 iné náklady na hospodársku činnos ť     

54310 dar 3000 6552 218,40 
54510 ostatné pokuty a penále 0 35 0,00 
54710 tvorba opravných položiek k pohľadávkam 4500 1431 31,80 
 54840 poplatky 0 150 0,00 

54890-92 poistenie automobilov, LS, majetku 4670 4825 237,68 
54910 manká a škody (krádež) 0 0 0,00 

 s p o l u 12170 12993 184,82 
     

55 Odpisy      
55110-20 odpisy DHM, DNM 20230 20230 100,00 

  s p o l u 20230 20230 100,00 
        

56 finan čné náklady     
56810 poplatky banke 330 321 97,27 



  s p o l u 330 321 97,27 
        

59 daň z príjmu a úrokov    
59110 daň z úrokov bankových účtov 20 12 60,00 

 s p o l u 20 12 60,00 

     

 spolu náklady 452690  503738 111,28 
  v € v €  

6 v ý n o s y plán 2015  k 31.12.15 plnenie% 
60119 tržby za drevo, samovýrobu  429000 457098 106,55 
60211 tržby za poskytnutie voz. SUZUKI - IGNIS 200 224 112,00 
60219 tržby za služby v hájenke Bukovina 4000 4919 122,98 
60410 tržby za tovar 0 2877 0,00 
61110 zmena stavu nedokon. výroby (plantáž) 6100 3927 64,38 
61310 zmena stavu výrobkov 0 189 0,00 
62110 aktivácia materiálu (vlastná spotreba) 100 58 58,00 
62210 aktivácia vnútropodnikových služieb (dar) 2600 928 35,69 
64210 tržby z predaja materiálu  0 167 0,00 
64810 ostatné výnosy - zaokrúhľovanie 0 0 0,00 
64820 ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 377 0,00 
64830 výnosy z hosp. činnosti, projekt PPA 2700 3239 119,96 
66210 finančné výnosy, bankové úroky  100 65 65,00 

  s p o l u 444800 474068 106,58 

     

 spolu výnosy 444800  474068 106,58 
     

5 náklady            452690 503738 111,28 

6 výnosy         444800 474068 106,58 

 hrubý HV    -7890 -29670 0 
 
 
 
 
 
 
 

Náklady 
 
Spotreba drogérie                                                                                                             200 EUR 
          Nákup drogistického, čistiaceho, hygienického tovaru, pracích prostriedkov do hájenky Bukovina 
a priestorov MsL. V hájenke Bukovina sa maľoval interiér chaty a tým sa navýšila spotreba čistiacich 
prostriedkov. Čistiace prostriedky na interiér motorových vozidiel. 
 
Spotreba minerálnej vody                                                                                                    4 EUR 
          Dodržiavanie pitného režimu pre zamestnancov vyplýva z § 6 ods.3 písm. b) zákona č. 124/2006. 
  
Spotreba kancelárskych vecí                                                                                           854 EUR 
           Zakúpenie bežného spotrebného materiálu - papier do tlačiarní a kopírky, písacie potreby, lesnícke, 
 účtovnícke, mzdové tlačivá, zakladače, obaly, tonery do tlačiarní a kopírky, obálky. 
 
Spotreba odbornej literatúry, novín                                                                               400 EUR 
          Zakúpenie odbornej literatúry PORADCA 2015 a novín Zbierka zákonov SR. 
 
Spotreba materiálu na opravy a údržby                                                                             0 EUR 
          Materiál  spotrebovaný  na  opravy a  údržby  v  hájenke Bukovina  a v  MsL sa účtoval na účet 
 Spotreba materiálu do 33 EUR.  
  
Spotreba náhradných dielov                                                                                        1 695 EUR 
          Na tomto účte sú autosúčiastky, ktoré bol použité pri oprave vo vlastnej réžii.  



TATRA T815, hydraulické hadice, palivové a olejové filtre, vysúšač vzduchu, silentblok, uťahovacia pištoľ, 
náradie na opravu auta (kľúče, kladivo, kliešte), ložiská, žiarovky, klinové remene, 8 kusov pneumatík. 
Lada - Niva, kryt motora, podložka pod ŠPZ. 
        
Spotreba materiálu na ochranu lesa                                                                               333 EUR 
          Zakúpenie  náplní a etikiet do feromónových lapačov hmyzu. Pellacol, prípravok na ošetrenie 
drevín po ťažbe. 
 
Spotreba materiálu  k manipulácii dreva                                                                       175 EUR 
          S - háky proti výsušným trhlinám bukovej guľatiny, pracovné rukavice, klince použité na výrobu 
paliet na štiepané palivové drevo. 
 
Spotreba pohonných hmôt                                                                                         12 038 EUR 
          Jedná sa o spotrebu nafty do TATRY T815 a PHM do SUZUKI - IGNIS a Lady - Niva. Počas letného 
obdobia pretrvávalo zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru, z toho  dôvodu aj viac dní protipožiarnych 
a ochranných služieb a tým súvisiace výjazdy do terénu. 
 
Spotreba olejov                                                                                                                 347 EUR 
          Spotreba motorových, hydraulických, prevodových olejov a plastického maziva do TATRY T815.  
 
Spotreba nemrznúcich zmesí, destilovanej vody                                                            10 EUR 
          Nákup nemrznúcich zmesí do nafty TATRY T815 a zároveň aj do ostrekovačov motorových 
vozidiel.  
 
Spotreba materiálu do 33 EUR                                                                                        679 EUR 
          Organizácia zakúpila spotrebný materiál, ktorého hodnota bola nižšia ako 33 EUR: 
MsL - baterka do Latschbachera, fotopasce, diaľkomera, nabíjačka na baterky, SIM karta do fotopasce. 
Hájenka Bukovina - poháre, taniere, krčahy, sada nožov, vankúše, látka na obrusy, lopata s násadou,  
ozdobné predmety, rohože, hasiaci prístroj, uzamykací systém, žiarovky, úchytky na dvierka, plachta na 
zakrytie drevnej hmoty. 
Náučný chodník Zvonička - turistické známky. 
 
Spotreba DDHM od 33 - 1700 EUR                                                                              2 877 EUR 
          Organizácia zakúpila tento DDHM: 
Monitorovacie zariadenie - fotopasca, tablet Samsung (súčasť paušálu), police do regálov (registratúrne 
stredisko). Do  hájenky Bukovina  sa zakúpil bojler  na teplú vodu  a obehové  čerpadlo. 
Na Náučný chodník Zvonička sa dalo vyrobiť 6 kusov lavičiek, smerovník, vstupná brána a smerová 
tabuľa. 
 
Spotreba pracovného oblečenia                                                                                   1 942 EUR 
          THP zamestnancom sa poskytli súčasti uniforiem (lesníkom a konateľovi) podľa smernice 
o uniformách a vodičovi  TATRY T815 pracovné oblečenie v zmysle smernice OOPP. 
 
Spotreba sadeníc                                                                                                           7 187 EUR 
          V roku 2015 bola prevedená umelá obnova, to je zalesňovanie na ploche 10 ha. Boli použité 
sadenice v počte 47 450 kusov. Z toho 6 000 kusov na plantáž Šarvíz. Zalesňovanie sa urobilo 
v porastoch, kde zanikla možnosť prirodzenej obnovy, miesta ktoré boli ohrozené nadmerným 
zaburinením a na ťažko zalesniteľných plochách, v porastoch kde vplyvom klimatických podmienok by 
prišlo k stratám na kultúrach. Sadenice boli dodané od spoločnosti LESY Slovenskej republiky š.p., 
škôlkarské stredisko Hladomer.  
 
Spotreba farieb v pestovnej činnosti                                                                              428 EUR 
          Spreje a kriedy na vyznačovanie ťažby v lesníctve. Previedlo sa vyznačovanie výchovných 
a obnovných ťažieb. 
 
Nadspotreba motorových vozidiel                                                                       62 EUR 
          Spotreba paliva nad hodnotu stanovenú v technickom preukaze Lada - Niva a SUZUKI - IGNIS. 
  
Spotreba energie (spolu)                                                                                              4 087 EUR 
          Spotreba energií (elektrická energia, vodné a stočné, teplo). V priestoroch na  Bernolákovej  ulici 
vyúčtovanie elektrickej  energie bolo raz za rok, vodného  a stočného raz za štvrťrok, tepla raz za rok. Za 
dodávku tepla sme platili každý štvrťrok zálohovými platbami. V nákladoch je zohľadnená predpokladaná 
spotreba.  



          V hájenke Bukovina vyúčtovanie elektrickej energie bolo raz za rok. Za elektrickú energiu sme 
platili mesačne zálohovými platbami. Vodné a stočné  sa  vyúčtovávalo podľa  skutočnej spotreby raz sa 
štvrťrok. Pevné palivo Eko - hrášok v skutočnom množstve. 
 
Predaný tovar                                                                                                                2 046 EUR      
          Drevná hmota bola zakúpená od dodávateľa za účelom ďalšieho predaja. Nákup drevnej hmoty 1 
m3 bol za 32,00 EUR a predaj 1 m3 za 45,00 EUR. Uvedené ceny sú bez DPH.     
 
Opravy a údržba (spolu)                                                                                               6 865 EUR 
          Hájenka Bukovina, maľovanie interiéru a opravy havarijných komínov. 
TATRA T815,  servisná  prehliadka (výmena olejov,  filtrov,  nastavenie ventilov,  výmena pneumatík). 
Lada - Niva, servisná prehliadka (výmena filtra, oleja, premazanie kardánu, nastavenie geometrie, svetiel, 
závit na kryt motora), prezutie pneumatík, odstrojenie časti karosérie. 
SUZUKI - IGNIS, oprava bŕzd, prednej nápravy, výmena oleja, nastavenie geometrie, prezutie pneumatík. 
Všetky vozidlá sa počas roka viackrát umývali a vysávali. 
 
Cestovné                                                                                                                                7 EUR 
          Cestovné   za   vlak   vyplatené  vodičovi,  ktorý  bol  odovzdať  nákladné  auto  TATRU  T815 do 
servisu v Žiline. 
 
Náklady na reprezentáciu                                                                                                244 EUR 
          Na tejto položke sú účtované náklady na reprezentáciu MsL (občerstvenie pre odberateľov, 
pracovné   kontroly   z  Okresného  úradu  Žiar  nad  Hronom).  Náklady  boli  navýšené  oproti  plánu 
so súhlasom valného zhromaždenia (primátora mesta) na stretnutie VZ a DR. 
 
 
 
Služby nemateriálnej povahy                                                                                     10 913 EUR 

Služby nemateriálnej povahy zahŕňajú nasledovné činnosti: 
Funkcia požiarneho technika a technika BOZP, služby registratúrneho strediska, úprava registratúrneho 
strediska, užívateľská podpora pre programy FORESTA SK /lesníctvo/ a SOFTIP /účtovníctvo, MTZ, BAN, 
odbyt, mzdy/, Doména Lesy NB, školenie užívateľského programu WebLes, školenie vodičov, diaľničné 
známky, užívanie nadzemnej nádrže bencalor, nájomné za parkovanie, revízia hydraulickej ruky, spotreba 
mýta  TATRY T815, EK a TK motorových vozidiel, poštové služby, oprava a výmena nádrže Bencalor. V 
hájenke Bukovina čistiace a upratovacie práce, odborná prehliadka a skúška na elektrickej inštalácii 
a elektrických spotrebičoch, revízia bleskozvodu, servisná prehliadka kotla, revízie komínov, zneškodnenie 
biologického odpadu, likvidácia TTP a samonáletu. 
Náučný chodník Zvonička - obhliadka terénu potrebná na vytvorenie arboréta. 
 
Poštovné                                                                                                                            200 EUR 
          Táto položka zahŕňa služby Slovenskej pošty, a.s., poštové známky, doporučené listy. 
 
Telefóny                                                                                                                          1 251 EUR 
          Organizácia využíva telefónne služby a to pevnú linku, mobilné číslo a internet od Slovak Telekom, 
a.s. a jedno mobilné číslo od Orange Slovakia, a.s.. 
 
Cesty, posyp, údržba                                                                                                     8 346 EUR 
          Ide o práce súvisiace s opravou lesných ciest po kalamite a približovaním drevnej hmoty - Hrošov 
vrch, Bukovina (Loxová, Petrášovci), Bukovina - sklad. Zimná úprava lesnej cesty na  Drozdove a 
Šajtiskách, sprístupnená cesta k porastu na Chotári u Eržiakov. Oprava priepustu v lokalite Žiarik. 
Vypilovanie stromov a konárov vedľa ciest vysokozdvižnou plošinou smerom na Banskú dolinu a zároveň 
vyčistenie odvodňovacieho jarku. Vypilovanie konárov vedľa cesty smerom do porastu na Bexápel. Práce 
vykonávali spoločnosti Technické služby mesta Nová Baňa, POLC Anton, ŠIBAL, s.r.o., a pilčíci pracujúci 
na Zmluvu o dielo. 
 
Ťažbové a pestovné práce                                                                                        133 775 EUR 
          Ťažbové a pestovné práce sú zamerané na činnosti: ťažba lesných porastov, približovanie 
a manipuláciu drevnej hmoty, zalesňovanie, ochrana mladých lesných kultúr, uhadzovanie haluziny, 
prečistky, ochrana lesa a ostatné pestovné práce, ktoré zahŕňajú plecie ruby a  výseky nežiaducich 
drevín. Výber pracovníkov (pilčíkov) sa uskutočnil cez výberové konania (užšia súťaž), štyrikrát do roka. 
 
Nákladná doprava, cudzie autá                                                                                    3 996 EUR        
          Preprava drevnej hmoty bola zabezpečená aj cudzím prepravcom v čase neprítomnosti vodiča, 
z dôvodu choroby a servisnej prehliadky našej TATRY T815. Začali sme obchodovať s odberateľom, ktorý 



odberá nadrozmernú drevnú hmotu do kontajnerov, ktorú naša TATRA T815 nemôže odviesť z dôvodu 
vyššej hmotnosti a dĺžky, ako je dovolené.  
 
Služby výrobnej povahy od dodávateľa                                                                         409 EUR  
          Výroba paliet na štiepané palivové drevo a poštových poukážok, ktorými platia odberatelia za 
palivo a samovýrobu. 
 
Projekty, certifikácia lesov                                                                                             204 EUR 
          Certifikačný poplatok z dôvodu zapojenia sa do programu: „Lesy obhospodarovať trvalo 
udržateľným spôsobom“, na základe kritérií podľa slovenského systému certifikácie lesov.  
 
Služby - plantáž                                                  2 870 EUR 
          Práce uskutočnené na plantáži Šarvíz (zalesňovanie, výsek, kosenie, výžin, ochrana proti zveri, 
ošetrovanie sadeníc). 
 
Nájomné  TS, mestu  Nová Baňa za priestory                                                            5 095 EUR 
          Nájomné za parkovanie TATRY T815 v priestoroch Technických služieb mesta Nová Baňa. 
Nájomné za kancelárske priestory a garáže na Bernolákovej ulici. 
 
 
Nájomné, nehnuteľnosti mestu Nová Baňa                                                           145 000 EUR 
          Nájomné za lesné pozemky, objekt hájenka Bukovina a pozemky, trvalé trávnaté porasty, 
pozemok pod lesnou manipulačnou chatkou Pastierska, objekt lesného hospodárstva Banská dolina, 
plantáž Šarvíz, sklad drevnej hmoty (ES).  
 
Hrubé mzdy                                                                                                                  79 610 EUR 
          Počas celého roka Mestské lesy spol. s r.o. zamestnávali 6 zamestnancov, z toho 1 konateľ, 4 THP 
a 1 vodič TATRY T815. V priebehu roka došlo k výmene zamestnanca na lesnom obvode 1. Hrubé mzdy 
spolu (79 610 EUR), z toho odmeny (4 270 EUR), osobné ohodnotenie a funkčný príplatok vo výške 
(18 273 EUR). Organizácia poskytla zamestnancom nepeňažné plnenie, naturálie (palivo 9 prm) na 
jedného zamestnanca, spolu v hodnote (1 742 EUR). Jeden prm I. trieda palivového dreva bez odvozu za 
33,50 EUR.  
 
V mzdách rezerva na nevyčerpané dovolenky                                                          2  643 EUR 
          Rezerva je daňovo uznaný náklad, ktorú organizácia musela vytvoriť pri prenose nevyčerpaných 
dovoleniek za rok 2015 do nasledujúceho roka.  
 
Odmeny orgánom spoločnosti                                                                                      1 808 EUR  
          Odmena členovi dozornej rady za jedno sedenie vo výške 20 EUR. Konateľ spoločnosti poberal 
konateľskú odmenu vo výške 149 EUR mesačne, spolu je to 1 788 EUR. 
 
Zákonné sociálne poistenie                                                                                        29 038 EUR 
          Odvody organizácie zdravotným poisťovniam VšZP, DÔVERA, UNION a Sociálnej poisťovni vo 
výške 35,20 % zo mzdových nákladov. 
 
V odvodoch rezerva na nevyčerpané dovolenky                                                           910 EUR 
          Rezerva je daňovo uznaný náklad, ktorú organizácia musela vytvoriť pri prenose nevyčerpaných 
dovoleniek za rok 2015 do nasledujúceho roka.  
 
Zákonné sociálne náklady                                                                                            2 535 EUR 
          Zákonné sociálne náklady predstavujú povinný prídel organizácie na stravovanie zamestnancov. 
 
Sociálny fond                                                                                                                     652 EUR 
          Povinný prídel organizácie vo výške 1 % z hrubých miezd, ktorý sa účtoval mesačne na účet 
sociálneho fondu. 
 
Daň z motorových vozidiel                                                                                           1 623 EUR                 
          Daň z motorových vozidiel sa platila štvrťročne (TATRA T815, Lada - Niva, SUZUKI - IGNIS). 
Výšku dane z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o dani z motorových vozidiel“). 
 
 
Daň za ubytovaných v hájenke Bukovina                                                                     160  EUR 



          Daň sa platila raz za  štvrťrok mestu  Nová Baňa. Táto položka sa odvíjala od počtu ubytovaných v 
hájenke Bukovina. Daň  za  jedného ubytovaného za deň a noc  bola 0,35 EUR. Počas roka 2015 bolo 
v chate hájenka Bukovina ubytovaných 211 osôb a 456 prenocovaní.  
 
Poplatky - kolky, životné prostredie                                                                               217 EUR 
          Na účte poplatky - kolky sme účtovali miestny poplatok za komunálny odpad, poplatok za 
znečisťovanie ovzdušia, koncesionárske poplatky za rozhlasový a televízny prijímač. 
 
Dar                                                                                                                                  6 552 EUR 
          Organizácia poskytla mestu Nová Baňa nepeňažný dar SMREK - ihličnatú guľatinu v množstve 3,30 
m3 v hodnote 324,72 EUR,  JEDĽU - ihličnatú guľatinu v množstve 2,22 m3 v hodnote 218,45 EUR. Táto 
drevná hmota, zároveň aj drevná hmota, ktorá bola darovaná v roku 2014 a bola určená na stavbu 
vyhliadkovej veže sa dala dodávateľovi spracovať na dvojporez. Cena práce vo výške 4 287,60 EUR 
s DPH. Nepeňažný dar SMREK - ihličnatú guľatinu  v množstve 13,59 m3  v hodnote 570,78 EUR s DPH 
sme darovali p. Karolovi Vozárovi na rekonštrukciu rodinného domu zničeného požiarom.  
          Peňažné sponzorské dary pre Spoločenstvo rodičov pri Základnej škole sv. Alžbety.  
Benefičný koncert: „Mamka a ocko v jednej osobe“ 1 000 EUR, 
“Deň bez áut“ 59 EUR. 

Peňažné sponzorské dary pre SRRZ - RZ pri Základnej škole Jána Zemana, Nová Baňa. 
4. ročník Ľahkoatletického mítingu 42 EUR,  
“Deň bez áut“ 49  EUR. 
  
Ostatné pokuty a penále        35 EUR 
          Pokuta za opravné daňové priznanie k DPH. 
 
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam                                                               1 431 EUR       
          K pohľadávkam z obchodného styku, ktoré sú riešené exekútorom boli vytvorené opravné položky, 
CEN-TECH, s.r.o., Sklené Teplice, AGROFARM - J. Švec, Podlužany a fyzickým osobám, ktoré neuhradili 
palivové drevo. 
 
Poplatky                                                                                                                            150 EUR 
        Poplatok za členstvo v Oblastnej organizácii cestovného ruchu GRON. 
 
Poistenie automobilov, LS, majetku                                                                            4 825 EUR 
          Poistenie lesníkov ako členov lesnej stráže, zákonné a havarijné poistenie vozového parku (TATRA 
T815, Lada - Niva, SUZUKI - IGNIS), poistenie pojazdných pracovných strojov - poistenie hydraulickej 
ruky na TATRE T815, poistenie majetku a zásob (MsL, hájenka Bukovina). 
 
Odpisy DHM, DNM                                                                                                       10 230 EUR 
          Organizácia odpisovala DM podľa odpisového plánu v súlade so zákonom o dani z príjmov 
a zákone o účtovníctve - chata Pastierska, altánok a dreváreň pri hájenke Bukovina, kotol na pevné 
palivo, TATRU T815 s hydraulickou rukou, Ladu -  Niva  a LHP (lesný hospodársky plán). 
V tomto roku bol doodpisovaný altánok a dreváreň, ktoré sú umiestnené pri hájenke Bukovina. 
 
Poplatky banke                                                                                                                 321 EUR 
          Ide o bežné poplatky platené za služby VÚB (poplatky za výpisy, za vedenie flexibiznis konta). 
 
Daň z úrokov bankových účtov                                                                                         12 EUR         
          Úroky zaúčtované na  účte 662 10 a z nich zinkasovaná daň. Ide o flexibiznisúčet a rezervný fond. 
 
          Organizácia na úpravách  Náučného chodníka Zvonička sa podieľala nákladmi vo výške 
2 252,79 EUR. 
 
Výnosy 
 
Tržby za drevo, samovýrobu                                                                                    457 098 EUR 
          Štvrťročne sa robili súťaže medzi odberateľmi drevnej hmoty. Touto súťažou sme dosiahli 
transparentnosť predaja sortimentov  a  vyššie tržby za drevnú  hmotu. Predali sme veľké množstvo 
palivového dreva (metrovica I. a II. trieda a 4 m dĺžky), spolu 3 263 prm,  štiepaného listnatého 
palivového  dreva v paletách 79 ks a štiepaného ihličnatého palivového dreva v paletách pre sociálne 
slabších občanov Novej Bane 30 ks. Jedna paleta sa rovná 1 prm. Priemerné speňaženie na konci roka 
bolo 49,26 EUR/m3. Ťažba drevnej hmoty za rok 2015 bola 9 798,20 m3.  
 
Tržby za poskytnutie vozidla SUZUKI - IGNIS                                                              224 EUR 



          Motorové vozidlo SUZUKI - IGNIS s vodičom sme poskytli mestu Nová Baňa za účelom 
REFERENDA 2015 dňa 07.02.2015.   
 
 
 
Tržby za služby - hájenka Bukovina                                                                            4 919 EUR 
          Hájenka Bukovina je turistická ubytovňa prevádzkovaná celoročne. Najväčší záujem bol 
o víkendové pobyty. Víkendový pobyt od piatku do nedele za celú chatu je za  cenu 170 EUR, za pobyt 
počas týždňa 10 EUR na osobu (deň a noc) a počas veľkonočných sviatkov a Silvestra za celú chatu 100 
EUR (deň a noc). 
 
Tržby za tovar                                                                                                                2 877 EUR  
          Výška hodnoty predanej drevnej hmoty. Drevná hmota bola zakúpená od dodávateľa v nákladoch 
na účte 504 10 za účelom ďalšieho predaja. Zisk z predaja vo výške 831 EUR.  
 
Zmena stavu nedokončenej  výroby (plantáž)                                                           3 927 EUR 
          Sadenice vysadené na plantáži Šarvíz v počte 6 000 kusov a  tým súvisiace práce uskutočnené na 
plantáži Šarvíz. V nákladoch na príslušných účtoch (sadenice 501 90 a práce 518 60). 
 
Zmena stavu výrobkov                                                                                                     189 EUR 
          Zásoby drevnej hmoty na expedičnom sklade. Na odvozných miestach žiadne zásoby k 31.12.2015 
neboli. 
 
Aktivácia materiálu (vlastná spotreba)                                                                           58 EUR 
          Drevná hmota použitá na výrobu lavičiek na Náučný chodník Zvonička, v nákladoch na účte 501 
80. 
 
Aktivácia vnútropodnikových služieb (dar)                                                                   928 EUR 
          Výkony vlastnej činnosti boli použité formou daru. Nepeňažne dary sú rozpísané na účte 543 10 
(DAR), ich hodnota je s DPH vo výške 1 113,95 EUR. Do výnosov sa účtuje hodnota nepeňažných darov 
bez DPH. 
 
 
Tržby z predaja materiálu                                                                                                167 EUR      
          Predaj kotla ROJEK na pevné palivo, ktorý bol v hájenke Bukovina. 
 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti                                                                        377 EUR 
          Pomerná  časť  finančných  prostriedkov  za   uniformy,  ktoré  zaplatil  odchádzajúci lesník z 
úseku LO1.  
 
Výnosy z hospodárskej činnosti, projekt PPA                                                             3 239 EUR 
          Z PPA projektov sme získali viac finančných prostriedkov ako bolo plánované. Dôvodom bolo 
navýšenie  výchovných ťažieb a tiež aj viac prerezávok. 
 
Finančné výnosy, bankové úroky                                                                                      65 EUR 
          Finančné výnosy predstavujú úrok z viazanosti vkladov v banke na určité obdobie a bežné úroky 
z finančných účtov. 
 
 
Hájenka Bukovina 
          Mestské lesy spol. s r.o., Nová Baňa prevádzkujú turistickú ubytovňu „hájenka Bukovina“, ktorá je 
určená na celoročné poskytovanie ubytovacích služieb. Táto živnosť bola ohlásená dňa 02.04.2000 
s predmetom podnikania: Ubytovacie služby v turistických ubytovniach do 10 lôžok. V hájenke Bukovina 
je 8  stálych lôžok a 2 prístelky.  

Náklady súvisiace s prevádzkovaním tejto činnosti  v roku 2015 predstavujú  11 433,78 EUR,  
výnosy 5 086,07 EUR. Rozdiel z tejto podnikateľskej činnosti   bola   strata   vo   výške 6 347,71 EUR. 

Organizácia uvádza skutočné náklady a výnosy za rok 2015. 
 
 
 
 

 

Hájenka Bukovina 
 skutočnosť rok 2015 

  



5 n á k l a d y EUR 
501 spotreba materiálu  

50110 spotreba drogérie 140 
50170 spotreba materiálu do 33 EUR   267 
50180 spotreba DDHM od 33 - 1700 EUR 263 

 s p o l u  670 
502 spotreba energie   

50210 elektrická energia 574 
50230 palivo Eko - hrášok 1383 
50240 vodné, stočné 138 

  s p o l u  2095 
511 opravy a údržba   

51130 opravy stavebné 3456 
 s p o l u  3456 

518 ostatné služby  
51810 služby nemateriálnej povahy 2549 
51822 výkony spojov 155 

  s p o l u  2704 
538 ostatné dane a poplatky   

53810 daň za ubytovaných 159 
53820 koncesionárske poplatky 40 
53860 poplatok za znečisťovanie ovzdušia 161 

  s p o l u  360 
548 poistenie majetku   

54892 poistenie majetku  896 
 s p o l u  896 

551 odpisy   
55110 odpisy DHM 1253 

  s p o l u  1253 
   

5 spolu náklady 11434 
 
 
 

 6 v ý n o s y EUR 
602 tržby z predaja služieb   

60219 tržby za služby v hájenke Bukovina 4919 
 s p o l u 4919 

642 tržby z predaja  
64210 tržby z predaja materiálu 167 

  s p o l u 167 
      

6 spolu výnosy 5086 
 Spolu náklady 11434 
 Spolu výnosy 5086 
 Strata v EUR - 6348 
 
 
Ťažbová činnos ť      

DRUH ŤAŽBY   
IHLIČ. 

M3 
LISTN. 

M3 
SPOLU 

M3 HA 
ťažba obnovná plán 2015 700 4300 5000 8 

 skut.2015  339 5681 6020 8 
ťažba výchovná plán 2015 300 1200 1500 55 

do 50 r. skut.2015  83 341 424 20 
ťažba výchovná plán 2015 100 1900 2000 65 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účtovná závierka 
Výkaz ziskov a strát v EUR 

nad 50 r. skut.2015  20 391 411 9 
Kalamita plán 2015 100 200 300 0 

 skut.201 5 428 2488 2916 2 
ťažba mimoriadna plán 2015 0 0 0 0 

 skut.2015  0 27 27 0 
SPOLU plán 2015 1200 7600 8800 128 

  skut.2015  870 8928 9798 39 
 
Pestovná činnos ť      

VÝKON   HA    
zalesňovanie plán 2015 6    

 skut.2015  10    
ochrana MLK plán 2015 80    

 skut.2015  67    
prerezávky plán 2015 22    

 skut.2015  17  
uhadzovanie plán 2015 3  

 
 

haluziny skut.2015  1   
ostatné pestovné plán 2015 18    

práce skut.2015  4    

ochrana lesa plán 2015 0    
  skut.2015  0    

SPOLU plán 2015 129    
 skut.2015  99    

      

Výkaz ziskov a strát v EUR k 31.12.2015   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Čistý obrat 465 119 
Výnosy z hospodárskej činnosti 474 003 
tržby z predaja tovaru 2 877 
tržby z predaja vlastných výrobkov  457 098 
tržby z predaja služieb  5 143 
zmena stavu vnútroorganizačných zásob 4 116 
Aktivácia 986 
tržby z predaja DDHM a materiálu 167 
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 616 
Náklady na hospodársku činnosť 503 405 
náklady vynal. na obst. predaného tovaru  2 046 
spotreba materiálu a energie 33 318 
Služby 319 175 

osobné náklady 113 643 
mzdové náklady 79 610 
odmeny členov orgánov 1 808 
náklady na sociálne poistenie 29 038 
sociálne náklady 3 187 
dane a poplatky 2 000  

odpisy DHM, DNM a opravné položky 20 230 



 
Údaje vykázané na strane aktív súvahy 
 
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 
 
 Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania 
a náklady súvisiace s obstaraním. 
 
DHM 
  

opravné položky k pohľadávkam 1 431 
ostatné náklady na hospodársku činnosť 11 562 
Výsl. hospodárenia z hospod. činnosti - 29 402 
Pridaná hodnota 115 681 
Výnosy z finančnej činnosti 65 
Náklady na finančnú činnosť 321 
Výsl. hospodárenia z finančnej činnosti -256 
Výsl. hosp. zaúčtovné obd. pred zdan. -29 658 
daň z príjmov 972  
Výsl. hosp. za účtovné obd. po zdan. -30 630 
 
Súvaha v EUR  

Aktíva k 31.12.2015 Korekcia Netto 
SPOLU MAJETOK 274 967 100 657 174 310 

Neobežný majetok (spolu) 161 850 83 767 78 083 
Dlhodobý nehmotný majetok      9 709 9 121 588 
Softvér 7 633    7 633 0 

ostatný dlhodobý nehmotný majetok     2 076 1 488 588 

Dlhodobý hmotný majetok (spolu) 152 141 74 646 77 495 
Stavby    11 720 10 991 729 

samostatne hnuteľné veci a súbory 140 421 63 655 76 766 

Obežný majetok 110 090 16 890 93 200 
Zásoby (spolu) 22 149 0 22 149 
Materiál 5 268 0 5 268 

nedokončená výroba 16 692 0 16 692 

Výrobky 189 0 189 

Krátkodobé pohľadávky (súčet) 39 285 16 890 22 395 
pohľadávky z obchodného styku 32 655 16 890 15 765 

daňové pohľadávky 6 630 0 6 630 
Finančné účty (súčet) 48 656 0 48 656 
peniaze  428 0 428 

účty v bankách 48 228 0 48 228 

Čas. rozlíšenie nákl. budúcich období 3 027 0 3 027 

Pasíva k 31.12.2015 Korekcia Netto 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 174 310 0 174 310 
Vlastné imanie 154 659 0 154 659 
Základné imanie 16 597 0    16 597 
Zákonný rezervný fond     9 723 0     9 723 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 158 969 0 158 969 

Výsledok hospodárenia za účt. obdobie -30 630 0 -30 630 

Záväzky 19 651 0 19 651 
Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu 667 0 667 
Krátkodobé záväzky (spolu) 16 341 0 16 341 
záväzky z obchodného styku 4 420 0 4 420 

nevyfakturované dodávky 908 0 908 

záväzky voči zamestnancom 5 365 0 5 365 

záväzky zo sociálneho poistenia 3 477 0 3 477 

daňové záväzky a dotácie 2 171 0 2 171 

Krátkodobé rezervy  2 643 0  2 643 



obstarávacia cena v EUR                            k 1.1.2015                                    k 31.12.2015 
 
Budovy, stavby  (021)                                  11 720,25                                       11 720,25 
Stroje, prístroje, zariadenia(022)                   11 598,00                                       11 598,00 
Dopravné prostriedky  (022)123                  123 701,98                                     123 701,98 
Inventár  (022)                                             5 121,03                                         5 121,03 
SPOLU:                                                    152 141,26                                      152 141,26  
 
DNM 
 
obstarávacia cena v EUR                           k 1.1.2015                                    k 31.12.2015 
                    
Software (013)                                             7 632,88                                          7 632,88 
LHP (019)                                                    2 075,68                                          2 075,68 
SPOLU:                                                        9 708,56                                          9 708,56 
 
            Na účte dlhodobého nehmotného majetku sme nezaznamenali prírastok ani úbytok, stav k 
1.1.2015 sa rovná stavu k 31.12.2015. U hmotného majetku sme v priebehu roka 2015 nezaznamenali 
prírastok ani úbytok. 

 
Odpisový plán pre dlhodobý majetok 
 
 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisoval podľa odpisového plánu, ktorý obsahuje 
dobu odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 
Odpisy DHM a DNM sa účtovali mesačne vo výške  1/12 ročného odpisu a za rok 2015 predstavujú 
20 230,49 EUR. 
 Účtovné odpisy DHM a DNM sú vo výške 20 230,49 EUR a daňové odpisy vo výške 20 410,27 
EUR. 
 
Oprávky  DHM v EUR                                  k 1.1.2015       + prírastky          k 31.12.2015 
 
Budovy, stavby (081)                                    10 334,07              657,29               10 991,36                     
Stroje, prístroje, zariadenia (082)                     7 815,30              639,60                8 454,90 
Dopravné prostriedky (082)                           31 353,37          18 726,00              50 079,37  
Inventár (082)                                5 121,03                    5 121,03 
SPOLU:                                                       54 623,77          20 022,89              74 646,66 
Oprávky DNM v EUR                             k 1.1.2015     + prírastky           k 31.12.2015 
 
Software (073)                                          7 632,88                                       7 632,88 
LHP (079)                                                 1 280,20            207,60                 1 487,80 
SPOLU:                                                     8 913,08            207,60                 9 120,68 
 
 
 

 
 
 

Obstarávacia cena 
v EUR 

 

oprávky 
v EUR 

 

zostatková cena 
v EUR k 31.12.2015 

 
DHM 152 141,26 74 646,66 77 494,60 

DNM 
  

9 708,56 
 

  9 120,68 
 

     587,88  
 

 
Zásoby 
Účet názov účtu stav k 31.12.2015 
112 10 materiál na sklade 5 268,01 
121 10 nedokončená  výroba 16 691,69 
123 10 výrobky na ES 189,25 
 
 Spoločnosť účtovala zásoby medzi ktoré patrí skladovaný materiál, nedokončenú výrobu 
a výrobky na ES. Zakúpený materiál sa účtoval v obstarávacej cene a jeho stav k 31.12.2015 
predstavoval 5 268,01 EUR. Zásoby predstavovali zostatky nafty a ekologického oleja do TATRY T815, 
autosúčiastky k  TATRE T815  PHM v Lade - Niva, v SUZUKI - IGNIS a požiarneho náradia. 
V nedokončenej výrobe sú práce uskutočňované na plantáži Šarvíz a zároveň sadenice, ktoré boli 



vysadené v predchádzajúcich rokoch. Tento rok na plantáži Šarvíz práce vo výške 2 870,00 EUR 
a sadenice vo výške 1 056,62 EUR. Na jednotlivých odvozných miestach neboli žiadne zásoby a na  ES 
bola drevná hmota vo výške 189,25 EUR. 
 
Pohľadávky 
          Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňovali ich menovitou hodnotou. 
 
Krátkodobé pohľadávky 
Účet názov účtu stav k 31.12.2015 
311 10-20 pohľadávky z obchod. styku 14 965,31 

311 90 pohľadávky v riešení u exek. 16 897,54 
314 10 poskytnuté preddavky 792,42 
391 10 opravná položka k pohľad. -16 890,33 
341 10 daň z príjmov PO, preddavky  6 630,45 

 
      Pohľadávky z obchodného styku za organizáciu predstavujú  31 862,85 EUR, po lehote splatnosti 
30 866,89 EUR. Pohľadávky po lehote splatnosti sa riešili splátkami, sú v konkurze, u exekútora  a mnohé 
z nich boli uhradené v januári 2016. K pohľadávkam, ktoré sú v konkurze boli vytvorené opravné položky 
vo výške 1 576,86 EUR, spolu aj za predchádzajúce roky vo výške 16 890,33 EUR. Hodnotu pohľadávok 
navyšuje záloha za palubnú jednotku, zostatok nespotrebovaného   mýta,   súdny   poplatok  (exekúcia 
CEN - TECH,  s.r.o.,   J.  Švec - AGROFARM), 
I. preddavok Z. z. SR, spolu vo výške 792,42 EUR a daň z príjmov, preddavky vo výške 6 630,45 EUR.  
Krátkodobé pohľadávky spolu 39 285,72 - 16 890,33 = 22 395,39 EUR 
 
Peňažné prostriedky a ceniny 

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňovali ich menovitou hodnotou. 
 
Finančné účty 
Účet názov účtu stav k 31.12.2015 
211 11 pokladňa 145,08 
213 10 stravné lístky 278,40 
213 20 poštové známky 4,05 
221 10 bežný účet 36 705,22 
221 18 termín. účet - rezervný fond 10 894,13 
221 50 sociálny fond 629,44 
261 10 peniaze na ceste -1,18 
Finančné účty spolu vo výške 48 655,14 EUR. 
Obežný majetok spolu vo výške 110 089,81 - 16 890,33 = 93 199,48 EUR. 
 
Náklady budúcich období rok 2015 
Účet názov účtu stav k 31.12.2015 
381 10 poistenie áut, majetku a LS   1 624,78 
381 20 odborná literatúra, doména 86,51 
381 30 telefónne poplatky  58,88 
381 40 nájomné mestu Nová Baňa 1 257,13 

 
 Náklady budúcich období sa vykazovali vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 
a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Náklady budúcich období predstavovali náklady, ktoré patria do 
roku 2015.  
           V nákladoch budúcich období sme účtovali poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla, havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie lesníkov ako lesnú 
stráž, majetku, zásob MsL a hájenky Bukovina, predplatné odbornej literatúry, Doménu Lesy NB, 
kalendáre 2016, poplatky súvisiace s prevádzkou mobilného telefónu, pevnej linky, internetu a nájomné 
mestu Nová Baňa za priestory na Bernolákovej ulici (kancelárie, garáže), spolu vo výške 3 027,30 EUR.   
 
Údaje vykázané na strane pasív súvahy 
 
Základné imanie: 16 597,00 EUR 
 Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia nemenilo.  

 
Rezervný fond 
 



          Spoločnosť vytvorila pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 25 000 Sk (829,85 EUR to je 5 % 
zo základného imania). Spoločnosť má rezervný fond uložený na účte v banke. Slúži na krytie strát 
spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti. 
V roku 2015 spoločnosť tento fond nenavýšila, nakoľko dosahoval požadovanú výšku a ani nečerpala. 
 
Stav k 31.12.2015 bol 9 722,50 EUR. 
 
Sociálny fond 
 
          Spoločnosť tvorila sociálny fond vo výške 1 % z objemu hrubých miezd (v roku 2015 organizácia 
vykázala stratu ale  splnila si všetky daňové a odvodové povinnosti voči štátu) v súlade so zákonom 
152/94 Z.z. o sociálnom fonde. Peňažné prostriedky na tomto účte sa nerovnali výške zdrojov soc. fondu, 
lebo povinný prídel organizácie za mesiac december 2015 bol finančne vysporiadaný až v mesiaci január 
2016 vo výške 37,20 EUR. 
 
Bankový účet (221) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sociálny účet (427)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Sociálny fond sa čerpal na stravné lístky a vianočné formou darčekových kupónov v hodnote 40,00 
EUR na zamestnanca. Primátor mesta ako jediný spoločník vykonávajúc pôsobnosť valného 
zhromaždenia schválil rozdelenie zisku na sociálny fond vo výške 900 EUR na rekondičný pobyt. Na 
jedného zamestnanca pripadla suma 150 EUR.  
 
Dlhodobé záväzky 
Účet názov účtu stav k 31.12.2015 
472 10 záväzky zo soc. fondu                                   666,64 
 
Krátkodobé záväzky                
Účet Názov stav k 31.12.2015 
321 10 záväzky z obchod. styku 4 279,59 
325 14 splátky zar. tablet Samsung 79,38 
325 15  ostatné záväzky /str. lístky/  60,80 
326 10 nevyfakt. dodávky, energie 802,39 
326 20 nevyfakt. dodávky, telefóny 18,98 
326 40 nevyfakt. dodávky, Z. z. SR 15 86,68 
331 10 zamestnanci, mzdy 5 365,20 
336 10-30 zúčt. s inšt. soc. zabezpeč. 3 477,39 
342 10 daň zo závislej činnosti 773,80 
343 00 DPH 12/2015 1 188,37 

Stav k 1.1.2015 v EUR 610,87 
tvorba, prídel za mesiac 12/2014 z miezd  33,28 
tvorba, súhrn mesačných preddavkov 2015 615,29 
tvorba, presun na rekondičný pobyt pre zamest. 900,00 
SPOLU TVORBA: 1 548,57 
čerpanie, stravné lístky za rok 2015 390,00 
čerpanie, rekondičný pobyt zamestnancov 900,00 
čerpanie, vianočné kupóny pre zamestnancov 240,00 
SPOLU ČERPANIE: 1 530,00 
Stav k 31.12.2015 v EUR 629,44 

Stav k 1.1.2015 v EUR 644,15 
tvorba, z miezd 2015 652,49 
tvorba, presun na rekondičný pobyt pre zamest. 900,00 
SPOLU TVORBA: 1 552,49 
čerpanie, stravné lístky za rok 2015 390,00 
čerpanie, rekondičný pobyt zamestnancov 900,00 
čerpanie, vianočné kupóny pre zamestnancov 240,00 
SPOLU ČERPANIE: 1 530,00 
Stav k 31.12.2015 v EUR 666,64 



345 10 daň za ubyt. háj. Bukovina 45,50 
345 30 daň z motor. voz., dopl. 2015 163,35 
 
            Krátkodobé záväzky tvoria záväzky z obchodného styku (dodávatelia), v lehote splatnosti vo 
výške 4 279,59 EUR, stravné lístky zamestnancov, splátky zariadenia tablet Samsung.         
             Nevyfakturované dodávky energií (elektrická energia MsL Bernolákova ulica - garáže, kancelárie, 
elektrická energia, voda hájenka Bukovina), telefónnych poplatkov, odbornej literatúry Z. z. SR 2015. 
            Mzdy zamestnancov 12/2015, zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia 12/2015, daň zo  
závislej  činnosti 12/2015, DPH za 12/2015, daň za ubytovaných (hájenka Bukovina) za IV.Q.2015 
a doplatok dane z motorových vozidiel za rok 2015. 
 
Krátkodobé záväzky vo výške  16 341,43 EUR. 
 
Rezervy zákonné krátkodobé 
Účet názov účtu stav k 31.12.2015 
323 10 rezerva na nevyč. dovolenky 2 642,93 
 
           Rezervy tvoria nevyúčtované dovolenky za rok 2015 čerpané v roku 2016. 
 
Záväzky spolu sú vo výške 19 651,00 EUR. 
  
 
Poistenie majetku, lesníkov, áut 
 
          Mestské lesy spol. s r.o., Nová Baňa majú uzatvorenú poistnú zmluvu s Allianz - Slovenskou 
poisťovňou a.s.. Táto zmluva sa vzťahuje na poistenie  pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí  
živelnou udalosťou,  pre prípad odcudzenia veci a zodpovednosti za škodu. Poistenie sa vzťahuje na 
súbor DHM, súbor zásob MsL  a hájenky Bukovina. Povinné poistenie lesníkov ako členov lesnej stráže. 
            - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné 
poistenie Lada - Niva, AXA pojišťovna a.s.. 
            - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné 
poistenie TATRA T815, Kooperativa poisťovňa, a.s.. 
            - Poistenie pojazdných pracovných strojov - poistenie hydraulickej ruky na  TATRE T815,   
Kooperativa poisťovňa, a.s.. 
           - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  a havarijne 
poistenie SUZUKI - IGNIS,  Kooperativa  poisťovňa, a.s.. 
           Poistné zmluvy sú prehodnocované každé dva roky a výber poisťovne závisí od najnižšej ponuky. 
 
Daň z príjmov  
Výpočet dane z príjmu PO EUR 
popis položky  
výsledok hospodárenia   -29 658,18 
 - výdavky na reprezentáciu 244,13 
 - poskytnuté dary 6 551,55 
 - nadspotreba 62,26 
 - pokuty a penále 35,70 
SPOLU POLOŽKY zvyš. VH -22 764,54 
- úroky -64,98 
- daň. odpisy prevyš. účt. odpisy -179,78 
základ dane -23 009,30 
sadzba dane   % 22,00 
Daň 0 
suma preddavkov na daň 4 363,16 
daňová licencia 960,00 
daňový preplatok  3 403,16 

 
Hospodársky výsledok po zdanení  je strata vo výške 30 630,46 EUR. 

 
          Pri výpočte dane z príjmov PO sme vychádzali z účtovného hrubého hospodárskeho výsledku  
upravovaného o položky zvyšujúce a znižujúce hospodársky výsledok. Výsledok hospodárenia pred 
zdanením strata vo výške 29 658,18 EUR. Daňová licencia vo výške 980,00 EUR. Rozdiel medzi 
zaplatenými preddavkami v roku 2015 a daňovou licenciou je daňový preplatok vo výške 3 403,16 EUR. 



 
Podsúvahové účty 
 
           Prenajímateľ mesto Nová Baňa prenechal nájomcovi Mestským lesom spol. s r.o., Nová Baňa na 
dočasné užívanie lesy vo vlastníctve mesta Nová Baňa nachádzajúce sa v k. ú. Nová Baňa  a ďalší  
majetok súvisiaci s činnosťou spoločnosti (budovy, pozemky, DDHM a DDNM). 
 
Prenajatý majetok 
 
Účet Názov stav k 31.12.2015 
705 10 lesný pôdny fond 4 202 592,00 
705 40 hájenka Bukovina 47 231,46 
705 50 pozemky 33 336,12 
705 60 Banská dolina 1 111,13 
705 70 plantáž Šarvíz 16 300,44 
705 80 sklad drevnej hmoty ES 10 557,60 
705 90 DDHM a DDNM v použ. 40 948,05 
     
             V priebehu roka 2015 sme na  tomto majetku evidovaného na podsúvahových účtoch zaevidovali 
prírastky aj úbytky. 
 
Prírastky v roku 2015 na DDHM boli nasledovné:  
monitorovacie zariadenie, fotopasca 297,50 
tablet SMT111 Galaxy TAB 3 7.0   157,50 
police do regálov, registr. stredisko 229,60 
vstupná brána NCH Zvonička  460,00 
lavičky 3 ks x 180,553  541,66 
lavičky 3 ks x 171,363  514,09 
drevená smerová tabuľa 125,00 
smerovník (samorast) 289,14 
bojler 120 l ISEA P-STOJATÝ-A 162,92 
obehové čerpadlo GRS 25 40 99,50 
 
Prírastky DDHM  v používaní predstavujú 2 876,91 EUR. 
       
Úbytky v roku 2015 na DDHM boli nasledovné 
 
hasiaci prístroj, hájenka Bukovina 39,17  
 
Úbytky DDHM predstavujú 39,17 EUR. 
 
 
V.Chrappa – Mestské lesy Nová Baňa, ktorých zakladateľom je Mesto Nová Baňa hospodárili 
podľa plánu na rok 2015, schválené valným zhromaždením dňa 16.12.2014 primátorom mesta 
Nová Baňa. Hospodársky výsledok za rok 2015 pred zdanením je strata vo výške 29.670,46 eur, 
náklady predstavujú 503.738,80 eur a výnosy predstavujú 474.068,42 eur. Hospodársky 
výsledok bol ovplyvnený poklesom výšky ťažby drevnej hmoty, odpismi za Tatru 815, za Ladu 
Nivu a taktiež prevádzkovými investíciami do turistickej ubytovne Hájenka  na Bukovine 
a taktiež venovaním darov určitým organizáciám, určitým občanom a rodinám. Strata bude 
zaúčtovaná z nerozdeleného zisku z minulých rokov. Aj v roku 2015 sa robili štvrťročné súťaže 
medzi odberateľmi drevnej hmoty. Súťažami sme dosiahli transparentnosť predaja sortimentov. 
Predali sme veľké množstvo palivového dreva a to je 3263 priestorových metrov, štiepaného 
palivového dreva 79 paliet a sociálne slabším občanom v Novej Bani sme darovali 30 ks paliet 
s dovozom. Priemerné speňaženie na konci roka 2015 sme dosiahli 49,26 eur za 1 m3. Z darov, 
ktoré poskytla organizácia spomeniem nepeňažný dar ihličnatá guľatina v množstve 13,59 
kubíka, v hodnote 570,70 eur pánovi Vozárovi, na rekonštrukciu RD zničeného požiarom  
 
 
 
 



a príspevok 1 tis. eur na benefičný koncert na pomoc dvom rodinám. Nájomné mestu sme 
odviedli 145 tis. eur. Čo sa týka certifikácie lesov, pokračujeme v tomto programe, ktorí oceňujú 
podnikatelia drevnej hmoty, že hospodárime trvalo udržateľným spôsobom. Na plantáži Šarvíz 
pokračujeme výsadbou borovice čiernej, i keď máme problémy v lete s klimatickými 
podmienkami, ale chceme dopestovať 15 tis. ks vianočných stromčekov a tým získame hodnotu 
cca 300 tis. eur. Na náučnom chodníku Zvonička sme dali vyrobiť 6 ks lavičiek, vstupnú bránu, 
smerovník a smerové tabule v hodnote 2.572 eur. V ťažbovej činnosti sme vykonali spolu so 
samovýrobou 9778 kubíkov ťažby. Čo sa týka pestovnej činnosti, zalesňovali sme na ploche 10 
ha a bolo použitých 47 450 ks sadeníc rôznych druhov, dub, javor, smrek. V ochrane kultúr bolo 
prevedené 67 ha výžinov a ochrana kultúr proti zveri a taktiež sme prevádzali výseky krov. Pri 
opravách lesných ciest a skladov sme investovali 8.346 eur, v lokalitách Hrošov vrch, Bukovina, 
lesná cesta smer Loxová, Drozdovo a Žiarik. Taktiež sme previedli ťažbu kalamitných stromov, 
ktoré ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky a to v úseku od Izomatu smerom na Banskú 
dolinu, kde sme použili vysokozdvižnú plošinu. To je zhruba všetko z aktivít za rok 2015. 
 
Ing.T.Palaj – Spomínali ste, že strata je vyššia, ako sa predpokladalo a je spôsobená aj tým, že 
sa vyťažilo menej, ako sa plánovalo? 
 
V.Chrappa – Oproti plánu sa vyťažilo viacej tým, že sme mali ešte aj kalamitu, ale strata bola 
ovplyvňovaná odpismi, ktoré som spomenul vo výške 20.200 eur, k tomu investície do Hájenky 
na Bukovine a dary. Za prvé naozaj tá ťažba oproti minulým rokom bola nižšia. My sme niekedy 
ťažili cca 12 tis. m3 a teraz je to 9798 kubíkov . Myslím si, že aj tá cesta tých darov je pre nás 
dobrá a celá spoločnosť chce ísť týmto smerom. To znamená, že pomáhame ľuďom 
a spoločnostiam. Čo je dôležité, spoločnosť finančné zdroje mala po celý rok, my sme mali 
dobré speňaženie 49,26 a na budúci rok  by sme prešli s finančným balíkom asi 37 tis. eur. Toto 
je strata, ktorá je účtovná a bude zaúčtovaná z nerozdeleného zisku minulých rokov.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - My sme na dozornej rade, ešte asi vlani rozprávali o tom decéniu, 
že to je spôsobené tým, že sa chýli ku koncu a preto toho dreva zostalo menej. Chcem sa spýtať, 
či sú robené nejaké opatrenia voči tomu, že to drevo môže trebárs aj miznúť. Jedna vec je, že 
môže byť zle určené to decénium, tá ťažobná činnosť. To je prvá otázka a druhá otázka je, že 
prečo tá výchovná ťažba bola plnená na tak málo %? Tretia otázka, keď ste spomenuli tú Ladu, 
aké tu boli vyvodené opatrenia voči zamestnancovi? Ďakujem. 
 
V.Chrappa – Plán bol stanovený od roku 2008 – 2017 a v polovici tohto decénia došlo 
k prevereniu, ako sme na tom s ťažbami. Začiatkom roku 2008 boli ťažby vyššie, ale teraz, keď 
sme si prešli určité lesné porasty a ohodnotili sa zásoby. Ten plán nám robili odborníci, ktorí boli 
nezávislí a dávali ho na 10 rokov a povedali sme si, keby sme išli tým štýlom, ako na začiatku, 
tak my by sme naozaj záverom nemali čo ťažiť. Teraz sme vyťažili 9798 kubíkov a plán sme 
mali 8800 kubíkov, ale tým, že nám vznikla kalamita a kalamita nám prešla do tohto roku aj 
z roku 2014 sme mali kalamity spracované skoro 3 tis. kubíkov. Tým, že sme robili túto 
kalamitu, nemohli sme robiť výchovné ťažby v takej miere, v akej sme si naplánovali. Kalamita 
je prioritná a tú sme zo zákona povinní robiť prvú a potom sme už išli ďalej výchovnými 
ťažbami. Výchovné ťažby sa snažíme robiť viacej tento rok, nakoľko v roku 2014 sme ich 
nemohli robiť viacej z titulu kalamity. Preto bol minulý rok ten pokles. Čo sa týka Lady Nivy, 
vyjadroval som sa k tomu na minulom MsZ, zamestnanec dostal k náhrade jeho jednomesačný 
hrubý plat. To bolo takto schválené a on to zaplatil. Musíme si uvedomiť to, že to nebol úmysel.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Na dozornej rade sme hovorili, že to decénium bolo zle určené a ja 
som nad tým rozmýšľala, čo by mohol byť ešte iný dôvod toho, že dreva je menej ako by malo  
byť podľa výpočtu nezávislého odborníka. Pýtala som sa na to, či sú robené nejaké opatrenia 
voči tomu, aby to drevo nemizlo, čo je realita nielen u nás, ale aj v iných mestách.  
 
V.Chrappa - Chcem Vás ubezpečiť, že samozrejme nejaké  menšie veci sa vyskytli a bolo to 
v roku 2014. Bolo to riešené a aj doriešené políciou, ale v takýchto veľkých množstvách to 
v našich podmienkach nie je možné. My máme ochranu majetku, ktorú robíme, lesníci sú vonku,  



 
máme služby v sobotu a pomáha nám aj mestská polícia a na to sme im aj darovali Ladu Nivu. 
Tie opatrenia sú také, že si to nikto nedovolí zobrať v nejakom väčšom množstve. Ak si niekto 
zoberie do osobného auta, tak to sa stať môže, lebo my máme výmeru 2636 ha to je obrovská 
výmera od Inovca, Hrabiny až po Banskú dolinu. Ale niečo veľké organizované vo veľkých 
množstvách u nás určite nie je  možné.  
 
J.Barniak  - Pán riaditeľ poprosím Ťa o jedno vysvetlenie. Teraz odpílime, predávame, myslím 
si, že je to výhodné pre mesto, nemám k tomu nejaké výhrady, ale príde čas, keď už nebudeme 
toľko píliť, lebo nám to situácia nedovolí. Akú perspektívu máme pripravenú do budúcna, keď 
ubudne tých m3 a nebudeme môcť toľko vypíliť a predať? Čo más pripravené s Tvojim 
kolektívom, ako by sme zarobili peniaze naviac pre mesto Nová Baňa? 
 
V.Chrappa – Čo sa týka ťažby v novom pláne, ktorý bude od roku 2017 – 2027, očakávam 
podobnú ťažbu, ako je teraz cca 9 tis. kubíkov. To znamená, že našou najväčšou prioritou je 
zvyšovať speňažovanie drevnej hmoty. Keď sme preberali túto spoločnosť v roku 2011, 
speňaženie bolo zhruba na úrovni 40 eur a dnes sa bavíme o sume 49,26 eur za minulý rok. Toto 
je tá priorita. Minulý rok sme začali systém, že sme kúpili drevnú hmotu na Veľkej Lehote 
a potom sme ju sami ďalej odpredávali. Ísť nejakými priamymi dodávkami napr. do Rakúska 
a podobne nie je možné, lebo s našimi kubíkmi nikto s nami neuzatvorí zmluvu. Tak sa 
presadzujú takí dodávatelia, ktorí tam dokážu predať 300 tis. kubíkov a pod. Čo sa týka ďalšej 
veci, možnože myslíš na to, že by sme mohli finalizovať drevnú hmotu, ale sú tam dve možnosti. 
Dnes my máme smrekovú guľatinu ocenenú na 90 eur a ak si prirátame porez, to je 45 eur, spolu 
135 eur, z toho získame približne pol kubíka reziva. Ja pravda, že tam je aj nejaký ihličnatý 
odpad, to sa ešte predať dá. Tu v Novej Bani to je ale nastavené na listnaté stromy a tu 
s odpadom by sme to nejak nepredávali. Na výške možno 260 eur, na to by sme museli mať 
odbyt, aby sme to ozaj predali. Dnes sa dá štátne rezivo kúpiť na výške cca  200 eur. Druhá 
z možností je taká, že by sa urobili nejaké investície, lenže to sú veľké investície. Na začiatok 
nám treba cca 70 tis. eur, aby sme mali svoju pílu na porez, oplotený pozemok, aby tam bola 
prevádzková budova, vysokozdvižný vozík, zamestnanci a ešte k tomu musí byť preberač, lebo 
z našej drevnej hmoty nedokážeme zatiaľ toľko napíliť, lebo nemáme toľko kvalitnej a museli by 
sme ju nakupovať. Pri tom, koľko máme teraz zamestnancov, nemôžeme vyčleniť 1 
zamestnanca, aby chodil po Slovensku a nakupoval. Museli by sme ľudí prijať. V správe je to 
spomenuté, že cesta bola taká, že bojujeme o plantáž Šarvíz, kde chceme získať 300 tis. eur a to 
je tá cesta vianočných stromčekov. To je ten predaj, ktorý chceme robiť.  
 
J.Barniak  - O koľko rokov by bol ten zisk zo stromčekov? 
 
V.Chrappa – Už tento rok začneme niečo predávať, čo máme na Pastierskej a tu sa nám to 
pohybuje, že musíme vydržať 3 až 4 roky. My ak niečo zalesníme, máme na to zhruba 7 rokov, 
aby z toho niečo bolo. Keď nám to klimatické podmienky  nedovoľujú a vyschne nám to, 
musíme to znova vylepšovať, doplňovať a chrániť výžinom proti zveri. Tu na Šarvízi to 
odhadujem na 3 až 4 roky. 
 
J.Búry – K tým stromčekom by som sa spýtal, či už máme alebo pripravujeme nejakých 
odberateľov, alebo budeme predávať voľne v rámci regiónu? 
 
V.Chrappa – Samozrejme máme pripravený systém. To znamená, že určite oslovíme 
záhradkárov, určite si pred hypermarketmi  zriadime predajné miesta a aj sami ako mestské lesy 
budeme predávať. Tieto stromčeky nám nevyrastú naraz, budú sa predávať postupne. Na 15 tis. 
kusoch, keď budeme predávať po 20 eur počítame so ziskom 300 tis. eur a viete, že tie 
stromčeky sa predávajú drahšie. Je tam borovica čierna a jedľa striebristá.  
 
 
 
 



U z n e s e n i e   č. 32/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
súhlasí  
 

a) s účtovnou závierkou Mestských lesov spol. s r. o.  Nová Baňa za rok  2015 
 

b) so zúčtovaním straty za rok 2015 vo výške 30 630,46 EUR na účet nerozdelený zisk 
minulých rokov 

 
Hlasovanie č. 11: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
8. Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) mesta Nová Baňa na roky 2016 
- 2020 

 
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor  mesta Nová Baňa a bod spracoval 

Mgr. Tomáš Minka, referent na oddelení VŽPaSM Mestského úradu Nová Baňa. K danému 
bodu bol materiál zaslaný vopred.  
 

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 

V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta oddiel III. článok 2 predkladáme na 
schválenie MsZ Koncepciu nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) Mesta Nová Baňa na 
roky 2016-2020. 

Cieľom schválenia koncepcie je dosiahnuť, aby sa majetok vo vlastníctve mesta Nová 
Baňa  zveľaďoval, chránil, zhodnocoval, aby nedochádzalo z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov a veľkého počtu nevyužitých budov k ich schátraniu,  aby bolo zabezpečené 
efektívnejšie využívanie nehnuteľného majetku (budov) mesta na jednej strane a zabezpečené 
plnenie nedaňových kapitálových príjmov z odpredaja prebytočného majetku (budov) na druhej 
strane. Je to ucelený materiál, na základe ktorého sa bude postupovať pri ďalšom nakladaní s 
objektmi (budovami) mesta. 
 
Predmetný materiál je zverejnený pod prílohou č. 3. 
 
Mgr.T.Minka  – Vážení poslanci, predkladáme vám Koncepciu nakladania s nehnuteľným  
majetkom (budov) Mesta Nová Baňa na roky 2016 – 2020. Kompletný materiál  ste  obdržali  
v materiáloch k MsZ a taktiež sme ho prerokovali na pracovnom stretnutí. Ja len zhrniem, že sa 
jedná o ucelený materiál, v ktorom sú zanalyzované všetky budovy v majetku mesta, ich účel, 
využitie, technický stav, finančné investície za posledných 5 rokov a taktiež sú tam vyčíslené 
finančné prostriedky na udržanie ich dobrého technického stavu. Koncepcia rieši aj nakladanie 
s prebytočným majetkom, aby boli budovy využívané efektívne a nedochádzalo k ich ďalšiemu 
chátraniu a vynakladaniu prostriedkov spojených s ich držbou na jednej strane  a aby bolo 
splnené plnenie nedaňových kapitálových príjmov na druhej strane. Čiže sa schvaľuje postup, 
ako sa bude v rokoch 2016 – 2020 nakladať s majetkom (budovami), ako je v koncepcii 
uvádzané. Avšak individuálne sa bude schvaľovať na MsZ pri každej prebytočnej budove zámer 
na odpredaj, spôsob odpredaja a podmienky. 
 



Ing.V.Valachovičová,PhD. – Keďže tu pán poslanec Bratko nie je, tak ja si dovolím starať sa aj 
do jeho volebného obvodu, čo sa týka KD na Bukovine. On vtedy na pracovnom stretnutí na 
mestskom úrade vyslovene prosil o zachovanie medzi majetkom mesta, čo sa týka tejto budovy, 
pretože ju Bukovinčania dosť využívajú. Prekvapilo ma, že sme tam v podstate 3 hodiny sedeli 
a názory si dávali dokopy a tu sa mi zdalo, že sme sa k tomu viacerí priklonili, že by sa tie 
kulturáky mali zachovať. Ja mám tento problém s tou koncepciou.  
 
Mgr.T.Minka - Ak si dobre spomínam, tak v prvom návrhu koncepcie boli zahrnuté obidva 
kultúrne domy na odpredaj v roku 2016. Keďže sme mali to pracovné stretnutie, kde sme si 
niečo o tých kultúrnych domoch povedali, tak sme sa dohodli, že do konca roku 2016, ak sa 
nenájde nejaké riešenie, až potom sa budú odpredávať v roku 2017. Čiže hľadáme finančné 
prostriedky na zrekonštruovanie. Tam som vyčíslil aj sumu celkových finančných prostriedkov 
na udržanie všetkých objektov, ktoré máme a bolo to niečo cez 3 mil. eur. My nevieme všetky 
objekty udržať v dobrom technickom stave a máme prioritnejšie tie budovy, takže sme to 
posunuli do roku 2017 a hľadáme riešenia do konca roku 2016. 
 
Mgr.J.Havran  - Chcel by som k tomu povedať, že samozrejme táto budova môže byť medzi 
tými, ktoré nebudú predané, len by musela dostať nejakú prioritu. Pokiaľ tam nebudú spravené 
nevyhnutné opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby sa to zdevastovalo, tak si ju nenechávajme. Až 
dostane prioritu pred všetky ostatné budovy, ktoré zostávajú  u nás v majetku a pred tými 
potrebami, ktoré tam je potrebné urobiť. To, čo tu bolo povedané ja to chápem a rozumiem 
tomu, kultúrny dom treba, je využívaný, ale musím k tomu povedať aj „b“, musí dostať 
adekvátne množstvo finančných prostriedkov, aby boli urobené nevyhnutné opatrenia, aby tá 
budova jednoducho nezdegradovala. Tu je povedané, áno je na to priestor minimálne rok na to, 
aby sme jej v rámci rozpočtu dali prioritu a pridelili finančné prostriedky na jej úpravu. Až sa to 
dostane do kolízie s nejakou ZŠ, prípadne inými inštitúciami, ktoré dostanú prednosť, tak tú 
budovu si nenechávajme s tečúcou strechou. Chceli by sme si zachovať veľa tých budov, len sa 
o ne musíme vedieť postarať.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Bolo povedané, že by si to spravili Bukovinčania svojpomocne, 
neviem, či sa to teda rieši ďalej, lebo až sa to nerieši, tak sa to za toho polroka  veľa nestihne 
vyriešiť. Aj tie chaty sa dostali obidve do zoznamu na predaj dokonca už teraz, takže na 
najbližšom MsZ po schválení tejto koncepcie zrejme budeme schvaľovať spôsob ich predaja. 
 
Mgr.J.Havran  - Pokiaľ je problém s koncepciou, tak ju zmeňme, ale treba ju odsúhlasiť, aby 
bol nejaký podklad pre ďalšiu prácu na nakladanie s tými budovami, aby toto nebolo vnímané 
ako prvé kolo. Tie, na ktorých sa nezhodneme treba teda vyňať a na ktorých je zhoda nechať, 
aby sa na ich mohlo ďalej pracovať, aby sme mohli pripraviť napr. znalecké posudky a všetky 
veci, ktoré sú k tomu potrebné.  Pokiaľ je ale iniciatíva taká, treba prísť, neviem pán Bratko ma 
ešte nenavštívil, tak sa na tom dohodneme. Ja som za to, aby komunita na tom participovala, za  
jedno ich to spojí viacej a podľa mňa je to dobrá aktivita, ušetríme na tom prostriedky 
a technický stav budovy sa zlepší. My sme tomu otvorení. To isté bolo povedané aj na Štáloch.   
Tým je povedané, že nechceme čakať niekoľko nasledujúcich rokov a tváriť sa, že my toto 
chceme, ale nechceme dať tomu toľko, čo by mu patrilo, lebo takto by sa hodnoverný hospodár 
nemal správať. Dnes mi telefonicky jeden pán vysvetľoval, že nekosíme pozemok na Tajchu 
okolo jeho chaty a mali by sme ho. Má pravdu. To isté platí aj pre budovy, o ktoré sa tiež 
kvalifikovane nedokážeme starať, zatiaľ nám nejaké padli na hlavu a čakáme na ďalšie.  
 
J.Barniak  – Myslím si, že koncepcia je spracovaná slušne, bol som na pracovnom stretnutí, kde 
bola väčšina poslancov. Čo sa týka Bukoviny, pamätám si veľmi dobre, že sme spomenuli, že 
tam pôjdeme ešte pozrieť. Pán Bratko zorganizuje nejaké stretnutie, treba vypísať, koľko tam 
bolo akcií za minulý rok a keď bude najbližšia akcia pôjdeme to pozrieť, lebo tá Bukovina je 
fantastická, ako aj celá Nová Baňa. Ak tam teda ešte bývajú nejaké akcie, divadielka, určite to  
 
 
 



 
treba zachrániť a vážme si tieto veci. Určite to teda pôjdeme pozrieť. Pán primátor ja si myslím 
jedno, koncepcia je na slušnej úrovni, prvé kolo treba urýchliť, tak aby sme už mali nejaké 
korunky aj na iné veci prospešné pre Novú Baňu.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 33/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
Koncepciu  nakladania  s  nehnuteľným  majetkom  (budov)  Mesta  Nová  Baňa   na  roky   
2016 - 2020 
 
Hlasovanie č. 12: 
prítomní - 11 
za - 10  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
9.  Cenník platieb za predajné miesto na novobanskom jarmoku  
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor  mesta Nová Baňa a bod spracovala 
Lýdia Adamcová, referentka na oddelení VŽPaSM Mestského úradu Nová Baňa. K danému 
bodu bol materiál zaslaný vopred.  
 

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 

     V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta oddiel III., článok 2 predkladáme  na 
schválenie MsZ cenník platieb za predajné miesto na jarmoku – hromadné verejné účely. 
Cieľom úpravy cenníka je zachovať rovnakú úroveň jarmoku  po obidva dni konania jarmoku  
s rovnakým počtom predajcov. Schválením predkladaného návrhu cenníka za predajné miesto na 
dva dni jarmoku sa zabezpečí rovnaký počet predajcov a remeselníkov na obidva dni jarmoku. 
Schválením navrhovaného cenníka nebude poskytnutá možnosť predajcom a remeselníkom 
zakúpiť si predajné miesto na jeden deň jarmoku, ale každý záujemca si zakúpi predajné miesto 
za celé konanie jarmoku, bez možnosti členenia na 1 deň, nakoľko jarmok sa usporadúva vždy 
na dva dni. V cenníku sa navrhuje zrušiť  poplatok za odber elektrickej energie  na osvetlenie. 
Technické možnosti jarmočniska nedovoľujú napojiť všetkých žiadateľov na elektrickú energiu. 
Prednostne sa umiestňujú k zdrojom napojenia na elektrickú energiu stánky  rýchleho 
občerstvenia (stánky poskytujúce reštauračné služby, predajcovia trdelníkov, prevádzkovatelia 
zábavných atrakcií a pod.). 
 Z priestorových kapacít parkovanie vozidiel pri predajných stánkoch v jarmočnisku sa 
neumožní a v prekladanom cenníku sa navrhuje zrušiť platba za parkovanie vozidla za stánkom. 
     Navrhovaným cenníkom platieb za predajné miesto na novobanskom jarmoku zostáva  výška 
platieb za predajné miesto bez zmeny.  
    Pri navrhovanej zmene  sme vychádzali aj zo stanovenia spôsobu platieb za predajné miesta 
počas konania jarmokov v okolitých mestách. 
 



Cenník platieb za predajné miesto na novobanskom jarmoku – NÁVRH       1 predajné miesto = 4 bm predné čelo stánku 
 

Sortiment tovaru cena v € na1 deň cena v € na 2 dni 

Umelecká výroba, remeslá s predajom 10 15 

Umelecká výroba, remeslá - ukážky výroby s predajom 2 4 

Stánky s priemyselným tovarom 30 40 

(textil, odevy, obuv, elektronika, bižutéria, umelé kvety, prútené koše,       

liečivá, predaj upomienkových predmetov, hračky, obrazy, knihy, klobúky,       

balóniky, ponožky, drogéria, domáce potreby  a podobný sortiment)     

Predaj cukroviniek,pochutín a kvetín     

(varenej kukurice, pečiva, pukancov, cukrovej vaty, perníkov,trdelníkov,údenín, podevníkov, 20 30 

tekvičných jadierok, sušeného ovocia,  kvetov, medu, zemiakových špirál)     

Rýchle občerstvenie           

(jedlá, alkoholické nápoje)         70 
    

Burčiak, medovina       35 50 

            

Za každý začatý meter nad 4 bm     5 8 

(a za parkovanie vozidla za stánkom)         

Poplatok za odber elektrickej energie     7 14 

Poplatok za odber elektrickej energie - len osvetlenie   2 4 

Zábavné atrakcie (nafukovačky, autíčka,kolotoče a pod.) podľa zabratej plochy:     

za obdobie jarmoku do 15 m2   22 

  do 30 m2   45 

      nad 30 m2   67 

Občerstvovacie stánky pri zábere väčšieho priestoru ako jedno predajné miesto, si zakúpia ďalšie predajné miesto s dĺžkou 4 bm predné čelo stánku. 



Cenník platieb za predajné miesto na novobanskom jarmoku PLATNÝ     1 predajné miesto 4 bm predné čelo stánku 

Sortiment tovaru cena v € na1 deň 
cena v € na 2 
dni 

Umelecká výroba, remeslá s predajom 10 15 

Umelecká výroba, remeslá - ukážky výroby s predajom 2 4 

Stánky s priemyselným tovarom 30 40 
(textil, odevy, obuv, elektronika, bižutéria, umelé kvety, prútené koše,       
liečivá, predaj upomienkových predmetov, hračky, obrazy, knihy, 
klobúky,       
balóniky, ponožky, drogéria, domáce potreby  a podobný sortiment)     

Predaj cukroviniek,pochutín a kvetín     
(varenej kukurice, pečiva, pukancov, cukrovej vaty, perníkov,trdelníkov,údenín, podevníkov, 20 30 
tekvičných jadierok, sušeného ovocia,  kvetov, medu, zemiakových špirál)     

Rýchle občerstvenie           
(jedlá, alkoholické nápoje)         70 

    

Burčiak, medovina       35 50 
            

Za každý začatý meter nad 4 bm     5 8 
(a za parkovanie vozidla za stánkom)         

Poplatok za odber elektrickej energie     7 14 
Poplatok za odber elektrickej energie - len osvetlenie   2 4 

Zábavné atrakcie (nafukovačky, autíčka,kolotoče a pod.) podľa zabratej plochy:     

za obdobie jarmoku do 15 m2   22 

  do 30 m2   45 

      nad 30 m2   67 

Občerstvovacie stánky pri zábere väčšieho priestoru ako jedno predajné miesto, si zakúpia ďalšie predajné miesto s dĺžkou 4 bm predné čelo stánku. 
 



 
U z n e s e n i e   č. 34/2016 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
cenník platieb za predajné miesto na novobanskom jarmoku 
 
Hlasovanie č. 13: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
5.  Majetkové veci  
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor  mesta Nová Baňa a bod spracovala 
Daša Zigová, referentka na oddelení VŽPaSM Mestského úradu Nová Baňa. K danému bodu bol 
materiál zaslaný vopred.  
 

1. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 
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  nasledovných  nehnuteľností 

o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
garáž nachádzajúcu sa na adrese : M. R. Štefánika súp. číslo 2108, 968 01 Nová Baňa 

a priľahlé pozemky C KN parc.č. 373 ( zastavané plochy a nádvoria o výmere 411 m2),  C KN 
parc.č. 374 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2), C KN parc.č. 375/1 (záhrady 
o výmere 1045 m2). Stavba je postavená na pozemku mesta C KN parc.č. 375/3 (zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 40 m2) a spolu s pozemkami, vedená Okresným úradom Žarnovica, 
odborom katastrálnym na LV č. 2277 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, 
 

pre  : Dobrovoľný hasičský zbor Nová Baňa, Námestie slobody, 968 01 Nová Baňa, IČO 
: 00177474 5001, 
na dobu neurčitú, 
 
vo výške ročného nájomného za 1,00 eur/predmet nájmu,(spolu s budovou súp.č. 691, 

schválenou do nájmu spôsobom osobitného zreteľa uznesením č. 38/2015) 
  za účelom parkovania hasičského vozidla a  vykonávania dobrovoľnej činnosti v oblasti 
ochrany pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, tréningovej 
činnosti dobrovoľných hasičov, vzdelávacej činnosť, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži,  
  
 
 



 z dôvodu, že mesto má záujem podporiť činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Nová 
Baňa, ktorý vykonáva činnosti na úseku ochrany mesta pred požiarmi  a vytvoriť na jeho 
fungovanie primerané podmienky.  
     

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
Dobrovoľnému hasičskému zboru Nová Baňa  bola odovzdaná do nájmu budova (bývalé 

sídlo Mestských lesov, s.r.o.) nachádzajúca sa na ul. M. R. Štefánika 27 v Novej Bani. Mesto 
Nová Baňa  zrealizovalo  výstavbu garáže pre parkovanie hasičského vozidla. Garáž spolu 
s priľahlými pozemkami Mesto Nová Baňa odovzdá do nájmu dodatkom k nájomnej zmluve 
č.72/49/2015 Dobrovoľnému hasičskému zboru Nová Baňa. Mesto Nová Baňa má záujem 
podporiť dobrovoľnícku činnosť hasičov a vytvoriť im primerané podmienky na ich činnosť.  
Komisia územného plánu, životného prostredia a majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť nájom garáže spolu s priľahlými pozemkami, z dôvodu uvedeného v návrhu na 
uznesenie.   
 

U z n e s e n i e   č. 35/2016 
 
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  nasledovných  nehnuteľností 

o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 
garáž nachádzajúcu sa na adrese : M. R. Štefánika súp. číslo 2108, 968 01 Nová Baňa 

a priľahlé pozemky C KN parc.č. 373 ( zastavané plochy a nádvoria o výmere 411 m2),  C KN 
parc.č. 374 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2), C KN parc.č. 375/1 (záhrady 
o výmere 1045 m2). Stavba je postavená na pozemku mesta C KN parc.č. 375/3 (zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 40 m2) a spolu s pozemkami, vedená Okresným úradom Žarnovica, 
odborom katastrálnym na LV č. 2277 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, 
pre  : Dobrovoľný hasičský zbor Nová Baňa, Námestie slobody, 968 01 Nová Baňa, IČO : 
00177474 5001, 
na dobu neurčitú, 

vo výške ročného nájomného za 1,00 eur/predmet nájmu,(spolu s budovou súp.č. 691, 
schválenou do nájmu spôsobom osobitného zreteľa uznesením č. 38/2015) 
  za účelom parkovania hasičského vozidla a  vykonávania dobrovoľnej činnosti v oblasti 
ochrany pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, tréningovej 
činnosti dobrovoľných hasičov, vzdelávacej činnosť, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži,  
 z dôvodu, že mesto má záujem podporiť činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Nová 
Baňa, ktorý vykonáva činnosti na úseku ochrany mesta pred požiarmi  a vytvoriť na jeho 
fungovanie primerané podmienky.  
 
Hlasovanie č. 14: 
prítomní - 10 
za - 10  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš 
Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian 
Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 2 (Jozef Barniak, Mgr. Maroš Havran) – uznesenie bolo prijaté 

 
 



 
 

2. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 
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  nasledovných  nehnuteľností 

o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 
     nebytové  priestory o výmere 39 m2 nachádzajúce sa na adrese: Kolibská cesta súp. číslo 232, 
968 01 Nová Baňa (v budove kultúrneho domu Štále). Stavba je postavená na pozemku mesta  C 
KN parc. č. 2464, vedená Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, 

 
pre: Matúša Šipikala, Kútovská cesta súp. číslo 685, 968 01 Nová Baňa 
 
na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou, 
 
vo výške ročného nájomného za 1,00 eur/predmet nájmu, bez energií spojených s 
nájmom 

 
  za účelom  prevádzkovania klubu mladých v časti Štále,  
  
 z dôvodu, že mesto má záujem podporiť činnosť klubu mladých so zameraním na rozvoj 
zachovávania ľudových tradícií oblasti Štálov poskytnutím priestorov.  
       

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Priestory klubu mladých v budove KD Štále prevádzkoval na základe nájomnej zmluvy Jakub 
Tužinský, ktorý požiadal o ukončenie nájmu dohodou a Matúš Šipikal prejavil záujem o nájom 
uvedených priestorov so zachovaním účelu nájmu a to prevádzkovania klubu mladých. Mesto 
má záujem, aby sa priestory naďalej využívali na klubovú činnosť. Komisia územného plánu, 
životného prostredia a majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom nebytových 
priestorov, z dôvodu uvedeného v návrhu na uznesenie.   
 
 

U z n e s e n i e   č. 36/2016 
 
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  nasledovných  nehnuteľností 

o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 
 
 
 



 
  nebytové  priestory o výmere 39 m2 nachádzajúce sa na adrese: Kolibská cesta súp. číslo 
232, 968 01 Nová Baňa (v budove kultúrneho domu Štále). Stavba je postavená na pozemku 
mesta  C KN parc. č. 2464, vedená Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV 
č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, 
 
pre: Matúša Šipikala, Kútovská cesta súp. číslo 685, 968 01 Nová Baňa 
 
na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou, 
 
vo výške ročného nájomného za 1,00 eur/predmet nájmu, bez energií spojených s nájmom 
 
  za účelom  prevádzkovania klubu mladých v časti Štále,  
  
 z dôvodu, že mesto má záujem podporiť činnosť klubu mladých so zameraním na rozvoj 
zachovávania ľudových tradícií oblasti Štálov poskytnutím priestorov.  
       
 
Hlasovanie č. 15: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
 

3. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

prevod 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: 

� pozemok C KN parc. č. 5236/3 – zastavaná plocha o výmere 138 m2 vytvorený 
z pozemku E KN parc. č. 3916/2 – ostatná plocha o celkovej výmere 506 m2, vedeného 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, 
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-105/14, 
vypracovaným dňa 20.10.2015, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  
Nová Baňa, overeným dňa 28.10.2015, pod číslom 335/15;        
v prospech: 
Ing. Roman Sedláček, rod. Sedláček, trvalé bydlisko Stará Huta 38, 968 01                                  

Nová Baňa; 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania pozemku. Predmetný pozemok 

užívali  už právni predchodcovia žiadateľa viac ako 100 rokov, ide o dvorovú časť pri stavbe 
rodinného domu s. č. 38, vedenej na LV č. 7843 ako vlastníctvo žiadateľa;  

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 4,66 eur/m2, čo za výmeru   
138 m2, predstavuje čiastku 643,08 eur, zaokrúhlene 640,00 eur (slovom: Šesťstoštyridsať eur), 
s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu 
za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 60,00 eur. 

 
 
 
 



 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 13/2016 dňa 16.02.2016 
spôsob predaja časti mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného 
v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom  č. 3/2016 určená 
všeobecná hodnota pozemku. Komisia po prerokovaní odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške 
všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného znaleckého posudku v prospech žiadateľa.  

 
 

U z n e s e n i e   č. 37/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
s c h v a ľ u j e 
 

prevod 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: 
 

• pozemok C KN parc. č. 5236/3 – zastavaná plocha o výmere 138 m2 vytvorený 
z pozemku E KN parc. č. 3916/2 – ostatná plocha o celkovej výmere 506 m2, vedeného 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, 
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom                                    č. 
10935479-105/14, vypracovaným dňa 20.10.2015, geodetom Viliamom Struhárom, 
Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 28.10.2015, pod číslom 335/15;        
v prospech: 
Ing. Roman Sedláček, rod. Sedláček, trvalé bydlisko Stará Huta 38, 968 01                                  

Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania pozemku. Predmetný pozemok 

užívali  už právni predchodcovia žiadateľa viac ako 100 rokov, ide o dvorovú časť pri stavbe 
rodinného domu s. č. 38, vedenej na LV č. 7843 ako vlastníctvo žiadateľa;  

 
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 4,66 eur/m2, čo za výmeru   

138 m2, predstavuje čiastku 643,08 eur, zaokrúhlene 640,00 eur (slovom: Šesťstoštyridsať eur), 
s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu 
za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 60,00 eur. 

 
Hlasovanie č. 16: 
prítomní - 10 
za - 10  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian 
Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – 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 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

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: 

� pozemok C KN parc. č. 1601/1 – zastavaná plocha o výmere 416 m2 vytvorený  
• dielom „1“ o výmere 322 m2 z pozemku E KN parc. č. 2272/1 – záhrada o celkovej 

výmere 358 m2,  
• dielom „2“ o výmere 40 m2 z pozemku E KN parc. č. 2272/2 – zastavaná plocha 

o celkovej výmere 65 m2,  
• dielom „4“ o výmere 22 m2 z pozemku E KN parc. č. 5184/1 – ostatná plocha o celkovej 

výmere 12748 m2,  
• dielom „5“ o výmere 32 m2 z pozemku E KN parc. č. 5187/3 – ostatná plocha o celkovej 

výmere 150 m2,  
� pozemok C KN parc. č. 1601/6 – zastavaná plocha o výmere 25 m2 vytvorený  
• dielom „3“ o výmere 25 m2 z pozemku E KN parc. č. 2272/2 – zastavaná plocha 

o celkovej výmere 65 m2,  
vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,               v k.ú. 
Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom                          č. 
10935479-242/15, vypracovaným dňa 19.01.2016, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 
27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 21.01.2016, pod číslom 20/16;        

v prospech: 
Mária Oslanecová, rod. Debnárová, trvalé bydlisko Orovnica 154, 966 52                             

Orovnica; 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorom je postavený rodinný 

dom súp. číslo 753 vo vlastníctve žiadateľky a priľahlé pozemky; 
 v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku (C KN parc. č. 1601/1 – zastavaná 
plocha  o výmere 416 m2 po 7,74 eur/m2 a C KN parc. č. 1601/6 – zastavaná plocha o výmere 25 
m2 po 8,18 eur/m2), čo za celkovú výmeru  441 m2, predstavuje čiastku 3424,34 eur, zaokrúhlene 
3.420,00 eur (slovom: Tritisícštyristodvadsať eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej 
zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty 
pozemkov vo výške 130,00 eur 
 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 107/2015 dňa 18.11.2015 
spôsob predaja časti mestských pozemkov, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného 
v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom  č. 17/2016 určená 
všeobecná hodnota pozemku. Komisia po prerokovaní odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške 
všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného znaleckého posudku v prospech žiadateľky.  
 
 

 
 
 
 
 



U z n e s e n i e   č. 38/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
s c h v a ľ u j e 
 

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: 
 

� pozemok C KN parc. č. 1601/1 – zastavaná plocha o výmere 416 m2 vytvorený  
• dielom „1“ o výmere 322 m2 z pozemku E KN parc. č. 2272/1 – záhrada o celkovej 

výmere 358 m2,  
• dielom „2“ o výmere 40 m2 z pozemku E KN parc. č. 2272/2 – zastavaná plocha 

o celkovej výmere 65 m2,  
• dielom „4“ o výmere 22 m2 z pozemku E KN parc. č. 5184/1 – ostatná plocha o celkovej 

výmere 12748 m2,  
• dielom „5“ o výmere 32 m2 z pozemku E KN parc. č. 5187/3 – ostatná plocha o celkovej 

výmere 150 m2,  
� pozemok C KN parc. č. 1601/6 – zastavaná plocha o výmere 25 m2 vytvorený  

• dielom „3“ o výmere 25 m2 z pozemku E KN parc. č. 2272/2 – zastavaná plocha 
o celkovej výmere 65 m2,  

vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,  v k. ú. Nová Baňa, 
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom                          č. 10935479-242/15, 
vypracovaným dňa 19.01.2016, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová 
Baňa, overeným dňa 21.01.2016, pod číslom 20/16;        

v prospech: 
Mária Oslanecová, rod. Debnárová, trvalé bydlisko Orovnica 154, 966 52                             

Orovnica; 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorom je postavený rodinný 

dom súp. číslo 753 vo vlastníctve žiadateľky a priľahlé pozemky; 
 v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku (C KN parc. č. 1601/1 – zastavaná 
plocha  o výmere 416 m2 po 7,74 eur/m2 a C KN parc. č. 1601/6 – zastavaná plocha o výmere 25 
m2 po 8,18 eur/m2), čo za celkovú výmeru   441 m2, predstavuje čiastku 3424,34 eur, 
zaokrúhlene  3.420,00 eur (slovom: Tritisícštyristodvadsať eur), s ktorou bude zároveň na 
úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej 
hodnoty pozemkov vo výške 130,00 eur 
 
Hlasovanie č. 17: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 

5. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 
 
 
 



 
 
 

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: 
 

� pozemok C KN parc. č. 6793/10 – ostatná plocha o výmere 1860 m2 vytvorený dielom 
„1“ 

� a pozemok C KN parc. č.  5780/1 – orná pôda o výmere    23 m2  vytvorený dielom 
„2“ z pozemku E KN parc. č. 3410/12 – lesný pozemok o celkovej výmere 63936 m2, 

� pozemok C KN parc. č. 6794/4 – zastavaná plocha o výmere 117 m2  vytvorený 
z pozemku C KN parc. č. 6794 – zastavaná plocha o celkovej výmere 3698 m2, vedených 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853,                      v k.ú. 
Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom                           č. 
10935479-4/16, vypracovaným dňa 08.02.2016, geodetom Viliamom Struhárom, 
Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 22.02.2016, pod číslom 45/16;        
v prospech: 
Ing. Štefan Bielik, rod. Bielik a manželka Ing. Anna Bieliková, rod. Bratová,                        

trvalé bydlisko Moravecká 18, 951 93 Topoľčianky; 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti užívaného pozemku, ktorý 

sa nachádza v blízkosti tenisového kurtu a tvorí prechod pre lyžiarov k lyžiarskemu vleku a na 
sánkovanie; 

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 3,25 eur/m2, čo za celkovú 
výmeru   2000 m2, predstavuje čiastku 6.500,00 eur (slovom: Šesťtisícpäťsto eur), s ktorou bude 
zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie 
všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 130,00 eur. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 106/2015 dňa 18.11.2015 
spôsob predaja časti mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného 
v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom  č. 54/2016 určená 
všeobecná hodnota pozemku. Komisia po prerokovaní odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške 
všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného znaleckého posudku v prospech žiadateľa.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 39/2016 
 
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: 

• pozemok C KN parc. č. 6793/10 – ostatná plocha o výmere 1860 m2 vytvorený dielom 
„1“ 
 
 
 
 



• a pozemok C KN parc. č.  5780/1 – orná pôda o výmere    23 m2  vytvorený dielom 
„2“ z pozemku E KN parc. č. 3410/12 – lesný pozemok o celkovej výmere 63936 m2, 

• pozemok C KN parc. č. 6794/4 – zastavaná plocha o výmere 117 m2  vytvorený 
z pozemku C KN parc. č. 6794 – zastavaná plocha o celkovej výmere 3698 m2, vedených 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853,   v k. ú. Nová Baňa, 
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom  č. 10935479-4/16, 
vypracovaným dňa 08.02.2016, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  
Nová Baňa, overeným dňa 22.02.2016, pod číslom 45/16;        
 
v prospech: 
Ing. Štefan Bielik, rod. Bielik a manželka Ing. Anna Bieliková, rod. Bratová,                        

trvalé bydlisko Moravecká 18, 951 93 Topoľčianky; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti užívaného pozemku, ktorý 

sa nachádza v blízkosti tenisového kurtu a tvorí prechod pre lyžiarov k lyžiarskemu vleku a na 
sánkovanie; 

 
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 3,25 eur/m2, čo za celkovú 

výmeru   2000 m2, predstavuje čiastku 6.500,00 eur (slovom: Šesťtisícpäťsto eur), s ktorou bude 
zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie 
všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 130,00 eur. 
 
Hlasovanie č. 18: 
prítomní - 11 
za - 10  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian 
Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 1  (Natália Pinková)  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – 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 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

spôsob prenechania časti nehnuteľnosti 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 časti nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 

• parcela C KN parc. č. 361 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 409 m2, vedená 
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853 ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa 

 
pre: Vladimíra Kasana a Máriu Kasanovú, ul. Mieru 1237/34, 968 01  Nová Baňa 
 
 
 
 
 



 
na dobu určitú – 30 rokov; 
 
vo výške ročného nájomného 40,90 eur/predmet nájmu (po 0,10 eur / m2 / rok); 
 
za účelom užívania pozemku ako prídomovú záhradu bezprostredne nadväzujúcu na 

pozemky vo vlastníctve žiadateľov; 
 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania pozemku o ktorý sa žiadatelia doteraz 
starajú, kosia a ošetrujú vysadené stromy. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa sa predkladá na opätovné prerokovanie 
uvedený návrh na uznesenie, nakoľko schválené uznesenie č. 9/2016 zo dňa 16.2.2016 
obsahovalo nedostatky, ktoré boli následne odstránené. Primátor mesta Nová Baňa Mgr. 
Ján Havran v zmysle § 13 ods.6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien pozastavil výkon schváleného uznesenia č. 9/2016 zo dňa 16.2.2016 tak, že 
ho nepodpísal v lehote podľa ust. § 12 ods. 11 citovaného zákona nakoľko bolo v rozpore so 
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
Komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob a nájom predmetnej časti 
mestského pozemku vo výmere 409 m2, žiadateľom do dočasného nájmu na dobu určitú 30 
rokov s jedno mesačnou výpovednou lehotou podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona                           
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu uvedeného v návrhu na 
uznesenie. Zmluvné podmienky budú dohodnuté tak, že v prípade ak bude mať mesto                  
Nová Baňa s pozemkom iný zámer ukončí sa s nájomcami nájomný vzťah zo strany mesta podľa 
výpovednej lehoty v nájomnej zmluve. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 40/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

spôsob prenechania časti nehnuteľnosti 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 časti nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 

• parcela C KN parc. č. 361 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 409 m2, vedená Okresným 
úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa 
 

pre: Vladimíra Kasana a Máriu Kasanovú, ul. Mieru 1237/34, 968 01  Nová Baňa 
 
na dobu určitú – 30 rokov; 
 

 
 
 
 
 



 
vo výške ročného nájomného 40,90 eur/predmet nájmu (po 0,10 eur / m2 / rok); 
 
za účelom užívania pozemku ako prídomovú záhradu bezprostredne nadväzujúcu na 

pozemky vo vlastníctve žiadateľov; 
 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania pozemku o ktorý sa žiadatelia doteraz 
starajú, kosia a ošetrujú vysadené stromy. 
 
Hlasovanie č. 19: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
 

7. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

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: 

 
• časti pozemku E KN parc. č. 5179/2 – ostatné plochy o celkovej výmere 340 m2, 

vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,                                
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, lokalita Tajch,  

v prospech: 
 Michal Vetrick, rod. Vetrick,  Hollého 1846/30, 927 05  Šaľa - Veča; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku, ktorý žiadateľ využíva ako 

prístupovú cestu k nehnuteľnostiam vedených na LV č. 8978. Žiadateľ plánuje výstavbu nového 
rodinného domu a odkúpením časti mestského pozemku si chce posunúť navrhovanú dispozíciu 
nového rodinného domu bližšie k hranici tohto pozemku.  

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  

 
Pán Michal Vetrick predložil mestu Nová Baňa žiadosť o kúpu časti mestského pozemku 

v lokalite Tajch. Žiadateľ využíva tento pozemok ako prístupovú cestu, ktorá vedie len na jeho 
pozemok. Plánuje výstavbu nového rodinného domu a odkúpením pozemku si chce posunúť 
navrhovanú dispozíciu nového rodinného domu bližšie k hranici tohto pozemku. Komisia 
žiadosť prerokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu 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. 41/2016 
 
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: 

 
• časti pozemku E KN parc. č. 5179/2 – ostatné plochy o celkovej výmere 340 m2, 

vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,                                
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, lokalita Tajch,  
 

v prospech: 
 Michal Vetrick, rod. Vetrick,  Hollého 1846/30, 927 05  Šaľa - Veča; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku, ktorý žiadateľ využíva ako 

prístupovú cestu k nehnuteľnostiam vedených na LV č. 8978. Žiadateľ plánuje výstavbu nového 
rodinného domu a odkúpením časti mestského pozemku si chce posunúť navrhovanú dispozíciu 
nového rodinného domu bližšie k hranici tohto pozemku.  
 
Hlasovanie č. 20: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 

8. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

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: 

• časti pozemku E KN parc. č. 5152/112 – ostatné plochy o celkovej výmere                     
4493 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,                   
v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu cca 27 m2, ul. Pod Gupňou,   

v prospech: 
 Zuzana Psotková, rod. Psotková, Štúrova 794/31, 968 01  Nová Baňa; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku na vybudovanie vjazdu do dvora 
rodinného domu súp. č. 853. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Pani Zuzana Psotková predložila mestu Nová Baňa žiadosť o kúpu časti mestského pozemku 
v lokalite ul. Pod Gupňou. Žiadateľka má záujem odkúpiť časť mestského pozemku na 
vybudovanie vjazdu  do  dvora rodinného  domu súp. č. 853. Komisia  žiadosť prerokovala a  
 
 
 



odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu 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. 42/2016 
 
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: 

 
• časti pozemku E KN parc. č. 5152/112 – ostatné plochy o celkovej výmere                     

4493 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,                   
v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu cca 27 m2, ul. Pod Gupňou,   
 

v prospech: 
 Zuzana Psotková, rod. Psotková, Štúrova 794/31, 968 01  Nová Baňa; 
 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku na vybudovanie vjazdu do dvora 
rodinného domu súp. č. 853. 
 
Hlasovanie č. 21: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
 

9. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

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: 

 
• časti pozemku E KN parc. č. 3910/2 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere                 

70 m2 (C KN 5227/1), vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na                  
LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu cca 20 m2,   lokalita 
Stará Huta, 

v prospech: 
 Mgr. Viera Beniaková, rod. Krauseová, Školská 46/18, 968 01  Nová Baňa; 
 



z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku, ktorú žiadateľka užíva – 
pozemok je sčasti zastavaný časťou drobnej stavby – záhradný altánok. Jedná sa o pozemok 
priľahlý k nehnuteľnostiam žiadateľky – Mgr. Viery Beniakovej.  
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 
Žiadateľka uvedená v návrhu na uznesenie predložila mestu Nová Baňa žiadosť 
o majetkovoprávne vysporiadanie časti zabratého mestského pozemku v rozsahu 20 m2 v lokalite 
Stará Huta. Žiadateľka na pozemku mesta postavila záhradný altánok bez vedomia vlastníka – 
mesta Nová Baňa a bez ohlásenia stavebnému úradu. Preto bol za účelom prešetrenia stavebnej 
činnosti pri rodinnom dome súp. č. 41 vo vlastníctve   Mgr. Beniakovej vykonaný dňa 5.8.2014 
štátny stavebný dohľad. Následne bol mestským zastupiteľstvom mesta Nová Baňa schválený 
nájom uvedeného pozemku, uznesením  č. 62/2014 zo dňa 22.10.2014 a uzatvorená Nájomná 
zmluva č. 7/2014 zo dňa 7.11.2014 na dobu určitú od 1.12.2014 do 30.11.2024 vo výške 
nájomného 5,00 eur / m2 / rok.  
Komisia žiadosť prerokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu 
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. 43/2016 
 
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: 

 
• časti pozemku E KN parc. č. 3910/2 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere                 

70 m2 (C KN 5227/1), vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na                  
LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu cca 20 m2,   lokalita 
Stará Huta, 
 

v prospech: 
 Mgr. Viera Beniaková, rod. Krauseová, Školská 46/18, 968 01  Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku, ktorú žiadateľka užíva – 

pozemok je sčasti zastavaný časťou drobnej stavby – záhradný altánok. Jedná sa o pozemok 
priľahlý k nehnuteľnostiam žiadateľky – Mgr. Viery Beniakovej.  
 
Hlasovanie č. 22: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – 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 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. priamym predajom: 

 
• časť pozemku E KN parc. č. 4109/8 – trvalé trávne porasty o výmere 1751 m2, vedeného 

Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,  v k. ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Bôrina;  

                
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa sa predkladá na schválenie predaj časti mestského 
pozemku nachádzajúceho sa v lokalite Bôrina spôsobom priameho predaja. Mesto predkladá 
svoj zámer na základe záujmu o pozemok zo strany vlastníka susednej nehnuteľnosti. Komisia 
na základe žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schválenie zámeru mesta Nová Baňa 
previesť časť pozemku po hranicu zaužívanej cesty za účelom využitia pozemku na výstavbu 
rodinného domu podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, priamym predajom, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej 
hodnoty pozemku. 
 

U z n e s e n i e   č. 44/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. priamym predajom: 

• časť pozemku E KN parc. č. 4109/8 – trvalé trávne porasty o výmere 1751 m2, vedeného 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,  v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Bôrina;  
 
Hlasovanie č. 23: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
 

11. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 
 
 
 



 
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: 

 

• časti pozemku E KN parc. č. 2181 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 1201 m2 
a časti pozemku E KN parc. č. 2182/27 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
878 m2 vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na                          
LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu cca 30 m2, 
v lokalite ulica Hrádza, 
 
v prospech: 
 Anton Tencer, rod. Tencer, Viničná cesta I/614, 968 01  Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemkov, ktoré žiadateľ plánuje 

využívať ako prístupovú cestu k pozemku C KN parc. č. 3397/3 – trvalé trávne porasty o výmere 
686 m2, na ktorom plánuje výstavbu nového rodinného domu. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Pán Anton Tencer predložil mestu Nová Baňa žiadosť o kúpu časti mestských pozemkov 
v lokalite ul. Hrádza. Žiadateľ má záujem odkúpiť časť pozemkov na vybudovanie lepšej 
prístupovej cesty k pozemku C KN parc. č. 3397/3 – trvalé trávne porasty o výmere 686 m2, na 
ktorom plánuje výstavbu nového rodinného domu. Komisia žiadosť prerokovala                             
a odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu 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 mestských pozemkov geometricky zameraná s ponechaním  cca 80 cm až 100 cm po 
celej dĺžke cesty vo vlastníctve mesta Nová Baňa. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 45/2016 
 
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: 

• časti pozemku E KN parc. č. 2181 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 1201 m2 a časti 
pozemku E KN parc. č. 2182/27 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 878 m2 

vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, 
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu cca 30 m2, v lokalite ulica Hrádza, 

 
v prospech: 

 Anton Tencer, rod. Tencer, Viničná cesta I/614, 968 01  Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemkov, ktoré žiadateľ plánuje 

využívať ako prístupovú cestu k pozemku C KN parc. č. 3397/3 – trvalé trávne porasty o výmere 
686 m2, na ktorom plánuje výstavbu nového rodinného domu. 
 
 
 



Hlasovanie č. 24: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
 

12. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

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 C KN parc. č. 482 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2727 m2 a časť 
pozemku C KN parc. č. 237/1 – ostatné plochy o výmere 26 m2 vedených Okresným 
úradom, odborom katastrálnym Žarnovica na LV č. 3853,                                    v k.ú. 
Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu cca 17 m2, v  lokalite ul. 
Májová, 
v prospech: 
 Jaroslav Tököly, rod. Tököly a manželka Dana Tökölyová, rod. Černáková,                   

Štúrova 787/10, 968 01  Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemkov, vytvorenia priestoru pre 

údržbu garáže, prepojenia susedného pozemku a tým vytvorenie jedného neoddeliteľného celku. 
 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Pán Jaroslav Tököly a manželka Dana Tökölyová predložili mestu Nová Baňa žiadosť 
o kúpu časti mestských pozemkov v lokalite ul. Májová. Žiadatelia majú záujem o kúpu časti 
mestských pozemkov z dôvodu vytvorenia priestoru pre údržbu garáže postavenej na pozemku C 
KN parc. č. 238 a prepojenia susedného pozemku a tým vytvorenie jedného neoddeliteľného 
celku. Komisia žiadosť prerokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob 
prevodu 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 mestských pozemkov geometricky 
zameraná s ponechaním  min. 80 cm po celej dĺžke cesty vo vlastníctve mesta Nová Baňa. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 46/2016 
 
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 C KN parc. č. 482 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2727 m2 a časť 

pozemku C KN parc. č. 237/1 – ostatné plochy o výmere 26 m2 vedených Okresným 
úradom, odborom katastrálnym Žarnovica na LV č. 3853,                                    v k.ú. 
Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu cca 17 m2, v  lokalite ul. 
Májová, 
 
v prospech: 
 Jaroslav Tököly, rod. Tököly a manželka Dana Tökölyová, rod. Černáková,                   

Štúrova 787/10, 968 01  Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemkov, vytvorenia priestoru pre 

údržbu garáže, prepojenia susedného pozemku a tým vytvorenie jedného neoddeliteľného celku. 
 
Hlasovanie č. 25: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – 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 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

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: 

• časti pozemku E KN parc. č. 1696/31 – ostatné plochy o výmere 53 m2 vedeného 
Okresným úradom, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú.  Nová Baňa ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Štále – Tajch, 

 
v prospech: 
 Emil Baláž, rod. Baláž a manželka Mária Balážová, rod. Búryová, Partizánska 773/4, 

968 01  Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku. Pozemok sa nachádza sčasti 

medzi pozemkami vo vlastníctve žiadateľov E KN 1696/21 a E KN 1696/41, po vytvorení 
jedného neoddeliteľného celku zlúčením pozemkov plánujú na týchto žiadatelia výstavbu chaty. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Žiadatelia predložili mestu Nová Baňa žiadosť o kúpu časti mestského pozemku v lokalite Tajch 
za účelom zlúčenia s pozemkami v ich vlastníctve a následné postavenia chaty. Pozemok sa 
nachádza sčasti medzi pozemkami vo vlastníctve žiadateľov E KN 1696/21 a E KN 1696/41.  
 
 
 



 
Komisia žiadosť prerokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu 
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 po hranice okraja 
pozemkov  E KN parc. č. 1696/21 a E KN parc. č. 1696/41  vo vlastníctve žiadateľov. 
 
 
J.Búry – Predáva sa celá časť, čo je vyznačená na mapke, alebo len časť? 
 
D.Zigová - Toto je celý vyznačený pozemok, ale ukazovala som, že sa predáva len časť na 
zarovnanie hraníc. Tam sú „E“-čkové  parcely, vo vlastníctve Balážovcov. Tak, ako je napísané 
aj v návrhu na uznesenie, že sa predáva len časť. „E“-čkové parcely majú vo vlastníctve 
Balážovci aj z pravej strany a aj zľava a týmto sa to len ucelí.  
 
J.Búry – Opýtam sa pána predsedu komisie, ako postupuje komisia, keď sa dáva vyjadrenie 
k takýmto predajom medzi pozemkami?  
 
Ing.K.Tužinský  - Oslovujú sa vlastníci susedných nehnuteľností a komunikuje sa s nimi. Tu 
naľavo aj napravo časti tohto mestského pozemku, ktorej to bude vymerané vlastnia parcely 
manželia Balážovci. Čiže dookola tejto celej parcely je vo vlastníctve manželov Balážových.  
 
J.Búry - Pokiaľ sa pamätám, to bola cesta a bola zaužívaná ako cesta. Aby nebolo povedané, že 
mám nejaké osobné záujmy, ale oslovila ma pani  Gorbunovová, ktorá je vlastníčkou parcely 
pod a neviem, či ona ako osoba bola oslovená a vyzvaná, že bude nejaké jednanie ohľadom toho.  
Ona tam vlastní hospodársku budovu a je tam síce znázornený prístup odspodu, aj keď sú tam E-
čkové parcely, sú tam súkromní vlastníci, tam nie je cesta, ale zhora tam bola cesta. Preto ma to 
trošku prekvapuje, ale myslím si, že tu je aj Ing. Volfová, ktorá je priamo susediaca a preto by 
som rád počul aj jej názor na to, lebo má tiež prístup odzadu do priemyselnej časti dvora.  
Spredu je to murované, to ona ale nemurovala a takisto p. Gorbunovová a je tam dosť problém, 
keď sa prejde s traktorom v tom úzkom dvore. Za to bolo zaužívané, že sa chodilo buď zvrchu 
dolu alebo zospodu hore a preto som prekvapený, že neboli celkom až tak oslovení tí ľudia 
a neviem, či sa k tomu vyjadrili.  
 
Ing.K.Tužinský - Neviem, či som Ťa správne pochopil, ale momentálna situácia je, že manželia 
Balážoví kúpili aj časť pozemku, ktorá bola vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, tak 
teraz okolo tejto mestskej parcely sú vlastníkmi pozemku manželia Balážoví. Čiže, pokiaľ sa 
rozhodnú, že tadiaľ zozadu  nebude nikto chodiť, pretože to je v ich vlastníctve, tak na to majú 
plné právo.  
 
J.Búry - Tá parcela je preto samostatne, lebo to bola ale cesta.  
 
Ing.K.Tužinský - Ale tá parcela, ako prístup ostatným vlastníkom zostane zachovaná, ale  iba 
po hranicu pozemku manželov Balážových.  
 
 K predmetnej veci uviedol pán Emil Baláž, že to je jeho majetok a nech sa mu do jeho 
majetku nikto nestará.  
 
J.Búry - Odkiaľ bude ale zachovaný prístup k tým spodným pozemkom? Pán Baláž ja sa Vám 
nestarám do Vášho majetku, bol som oslovený voličmi z môjho volebného obvodu a som jeho 
zástupca, takže ja sa len pýtam a chcem vedieť nejaké odpovede. Tiež tam už bývam pár rokov 
a viem, čo sa tam všeličo udialo a deje. Nebudem to teraz tu rozoberať, to nemá význam.  
 
 
 



Mgr.J.Havran - Chcem k tomu povedať len toľko, pán poslanec spomínal si tam nejaký 
priemyselný park, či dvor a otáčanie sa traktora. Ja si myslím, že pred tým dvorom je dostatočný 
priestor na to, aby sa tu otočil traktor. Ten komfort priebežného prejazdu, ktorý si spomenul, že 
ste chodili zozadu, lebo to bolo bližšie, ale to isté sa podľa mňa dá spraviť aj z prednej strany.  
 
J.Búry - Tam sú ale tiež vlastníci a tu bola zaužívaná cesta.  
 
Mgr.J.Havran - Aby sme my nehovorili o zaužívaných cestách, pretože v tej celej lokalite bolo 
strašne veľa zaužívaných ciest a v jednom momente, keď to niekto celé oplotil a zobral tým, 
ktorí to voľakedy vlastnili a povedal, že tadiaľto cesta nepôjde, ale pôjde tadiaľto. Ty dobre 
poznáš pomery v tej lokalite a vieš, že tie krivdy, ktoré sa tam spáchali nikto naspäť 
neprinavrátil.  
 
J.Búry - Hovoríš, že sa má otáčať dolu atď., ale tam sú súkromné pozemky.  
 
Mgr.J.Havran  - Opakujem, že Ty si si vytiahol z kontextu mestskú cestu a inokedy bola cesta 
inde nakopaná, ako je tá asfaltka položená, nie? Chcem tým povedať, že keď to niekto 
kolektivizoval a zobral ľuďom vlastnú pôdu, tak sa rozhodol, že tu v Novej Bani budú sady a vy 
miestny sedliaci si tu nebudete hospodáriť a tí, čo nechcete, zoberieme vám to nasilu 
a rozhodneme sa, kde bude sad a kde cesta a vjazdy do celého areálu. Ony o tom rozhodli 
a nakoniec sa majetky rozdelili a porozdávali naspäť tým, či si vypýtali, ale cestu už nikto nedal 
naspäť. Tie pomery sú už tak zmenené a Ty, keď hovoríš o obvyklej ceste, tak už dnes možno 
nie je až taká obvyklá.  
 
J.Búry - Bola obvyklá, pokiaľ pán Baláž neodkúpil tie pozemky, ktoré odkúpil a zamedzil tam 
prístupu vlastnou iniciatívou. Ja by som rád vedel, či oslovíme tých ľudí, alebo ako upozorníme 
tých ľudí, že sa zmenila situácia. 
 
P.Forgáč - Ja si myslím, že keď si vlastník zadefinuje svoj pozemok, tak tým to skončilo. 
 
M.Marko -  Pýtal si sa, že je to cesta. Máš pravdu, ale v tej chvíli, keď ju Slovenský pozemkový 
fond predal Balážovcom tú zadnú časť, tak už to cesta nie je.  
 
J.Búry – Pokiaľ ju  mesto neodpredá, tak je to cesta. Súhlasím s tým, máš pravdu. Chcel som 
reagovať na to, keď bolo povedané, že 70 – 80 rokov sa tam tak žilo. Bolo to odkúpené od 
Slovenského pozemkového fondu len teraz nedávno. Podľa mňa sa ale mali osloviť tí vlastníci. 
Chce sa k tomu vyjadriť Ing. Volfová, tak by som bol rád, keby sme jej to umožnili.  
 
Ing.Volfová – V tejto chvíli mám len otázku, či dvor pani Gorbunovovej bude považovaný za 
prístupovú cestu, alebo cestu verejného záujmu na tie pozemky, ktoré sú vzadu a na ktoré sa dalo 
predtým dostať práve touto cestou, ktorej časť bola odpredaná. Vzadu je viacej pozemkov 
a okrem iného my sme mali vzadu vybudovanú bránu a vstup. Ja beriem do úvahy tú skutočnosť, 
že časť je odkúpená od Slovenského pozemkového fondu a tým pádom to tam je prerušené, ale 
chcem sa spýtať, či mesto zvažovalo tú skutočnosť, ako sa dostanú ľudia na pozemky? Nie 
trebárs ja, ale aj ďalšie ku ktorým bola zamedzená prístupová cesta. Ako to bolo myslené a aký 
bol zámer? To je moja prvá otázka a potom sa chcem spýtať, či bolo mesto oslovené zo strany 
pôdneho fondu o vyjadrenie sa k odpredaju  a ak áno, tak prosím aká bola odpoveď? 
 
Mgr.J.Havran – Bolo oslovené a bol vyjadrený súhlas s odpredajom. Ja osobne si myslím, že 
tie zmeny vlastníckych pomerov v tej lokalite sú tak zásadné, že jednoducho nebol braný ohľad 
na to, aké boli zaužívané pomery predtým. Nedal sa do poriadku celý ten stav. Jediné, čo sa 
spravilo sa prinavrátilo vlastníctvo, ale neprinavrátili sa komunikácie, to znamená to, že až ty  
 
 
 
 



 
nazývaš tú cestu obvyklú, tak sú obvyklé aj iné cesty, ktoré tam boli a dnes tam neplatia. Ľudia, 
ktorí to kolektivizovali sa nezaoberali tým, že sa pomery zmenili a už ich nedávali naspäť. Ktorý 
stav má platiť? Ten, ktorý bol pred kolektivizáciu, alebo ten, ktorý skončil kolektivizáciou, 
pretože obvyklá cesta už nie je obvyklou cestou. Tu sú jednoznačné nejasnosti a ťažko je 
v tomto robiť rozhodcu.  
 
J.Búry - Stále odchádzame od podstaty veci. Ja súhlasím s tým, že boli krivdy, že to bolo zle 
porobené, ale my teraz postupujeme tak isto. Pán Baláž si to teraz odkúpil od pôdneho fondu 
a my bez opýtania ostatných vlastníkov mu to odstúpime. Pani Gorbunovová sa nebude môcť 
vyjadriť k tomu, že bude mať prejazd cez dvor, budú jej to rozjazdievať a robiť jej tam koľaje? 
Podľa mňa by mal byť normálny postup taký, že tí ľudia by mali byť oslovení. Za to sa to pýtam, 
mali by vyjadriť nejaký súhlas.  
 
Ing.K.Tužinský  - Na prvom zasadnutí sme sa dohodli, že sa nevyjadríme pokiaľ nebude 
informácia od Slovenského pozemkového fondu, či manželia Balážoví od nich odkúpili časť 
pozemku. Teraz si pani poslankyne a páni poslanci predstavte účko alebo podkovu a bavíme sa 
o jej vnútre, teda o tejto časti mestského pozemku. Ako náhle by tam prišiel nejaký cudzí 
vlastník, tak vstúpi naľavo alebo napravo, alebo na vrhol tej podkovy, tak je na pozemku 
manželov Balážových. Jedná sa o toto zarovnanie.  Z tej cesty nie je prístup na žiadnu inú 
parcelu, jedine na pozemok manželov Balážových.  
 
E.Baláž - Ja vás chcem len informovať, je tam cesta Slovenského pozemkového fondu a tento 
prístup bol nakopaný cez náš majetok. Ešte jedna cesta existuje aj na mape, nech sa páči, spravte 
si tú cestu a bude pokoj. Môžte chodiť, ako chcete, ale toto je môj majetok a cez náš majetok 
bola nakopaná cesta.  
 
J.Búry - Ja som sa len opýtal, kadiaľ má pani Gorbunovová chodiť? 
 
E.Baláž - Tam pokračuje cesta a tá je Slovenského pozemkového fondu. Prečo tadiaľ nechodíte? 
 
J.Búry - Ja tadiaľ nechodím, chodia tadiaľ ale tí ľudia a preto sa pýtam, kadiaľ majú chodiť? 
 
E.Baláž - Aký ľudia. Tam sú tie pozemky predané.  
 
J.Búry - Pán Baláž, ja teraz neriešim ani Vás, ani mňa, ja som sa len pýtal ako máme 
postupovať? To bola chyba mestského úradu, keď dal súhlasné stanovisko k odpredaju pozemku 
Slovenskému pozemkovému fondu, bez oslovenia tých vlastníkov, či tam nechcú mať prístup? 
To je ďalšia chyba, ktorú sme urobili ako mesto. Ja si myslím, že to bola chyba. Ak si myslíte 
niečo iné, alebo že niekoho urážam, tak sa ospravedlňujem, ale povedzte mi ešte prosím k tomu 
odpoveď, ako majú postupovať tí ľudia? Ani vtedy neboli oslovení, teraz nie sú oslovení 
a nakoniec zistia, že tadiaľ nemôžu chodiť a budú sa pýtať, čo majú robiť? Ďakujem za 
odpoveď.  
 
D.Zigová – Pani Volfová bola prizvaná na komisiu územného plánu, životného prostredia a 
majetku.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Tiež sa chcem ešte raz spýtať, prečo sa dal súhlas Slovenskému 
pozemkovému fondu? Nemôže byť mesto aktívne aj opačne? Nie, stále len predávať pozemky, 
ale trebárs tú cestu obnoviť? Dať pánovi Balážovi nejakú dobrú ponuku a odkúpiť to naspäť a tú 
cestu tam zachovať?  
 
 
 
 



Mgr.J.Havran  - Pán Baláž sa snaží uceliť si svoje pozemky, ktoré v tej lokalite aj vďaka cestám 
využívajú aj iný.  Sú rozdelené a ak ste si všimli, nič tam nie je súvislé. V minulosti, keď niekto 
zaberal pozemky, nehľadel na jeho záujmy. Viete, Vy tu zabojujete o kadekoho, ale ten človek 
prišiel o svoje pozemky, pretože tam po jeho pozemku ide cesta. Prístup na pozemok sa zriaďuje 
aj vecným bremenom, to je jednoduché stanoviť. To môže byť stanovené dohodou alebo súdom. 
Ty hľadíš na záujmy určitých ľudí a pýtaš sa opodstatnene. Na jednej strane by si opravoval  
krivdy a riešil problém, ale tu zatváraš oči. Pretože Ty poznáš, aké sú tam pomery, že tie cesty 
išli inakadiaľ. Byť ním, ja by som prehradil tú hlavnú cestu, lebo on je vlastník.  Ja hovorím 
o druhej ceste, ktorá funguje a obsluhuje celý zvyšný druhý koniec. 
 
J.Búry - Zato sa pýtam, že keď pán Baláž prehradí vyasfaltovanú cestu, kadiaľ majú tí ľudia 
chodiť. 
 
Mgr.J.Havran  - Jeho to nemusí zaujímať. 
 
J.Búry - Koho sa tí ľudia majú teda pýtať a koho to má zaujímať?  
 
Mgr.J.Havran - Sú tu na to orgány, ktoré sú na to oprávnené určiť, že bude vecné bremeno 
a bude stanovené, ako sa má dostať k svojmu pozemku. Ty ale hľadíš na jednu záležitosť 
a nevnímaš druhú.  
 
J.Búry - Čo tí ľudia majú urobiť, koho majú osloviť? 
 
Mgr.J.Havran  - V prvom rade vlastníka. 
 
J.Búry - Tam je ale vlastníkov spústa. 
 
Mgr.J.Havran  - V prípade, keď neexistuje dohoda, musí stanoviť súd spôsob, ako sa to bude 
užívať. Tu bolo urobených toľko chýb, krívd a zmien, že Ty sa dnes snažíš spraviť nápravu pre 
jedných a druhého ignoruješ.  
 
J.Búry - Vôbec nie, ja len chcem, aby sa nerobili ďalšie krivdy. Kadiaľ sa tam majú dostať tí 
ľudia, čo tam majú domy? Koho majú vyzvať? 
 
Mgr.J.Havran -  V prvom rade vlastníka, aby si to zmluvne dohodli. Keď nie, tak potom jedine 
súd.  
 
J.Búry - Ďalší problém je ten, že tí ľudia by sa možno aj ohlásili na ten súd, ale nevedia, že sa 
toto deje. To vám garantujem, že je kopec ľudí, ktorých o tom ani nevie. To je ten problém, 
ktorý ja chcem vyriešiť. Aby sme tomu predišli a pomohli nielen pánovi Balážovi, ale všetkým 
aby si nejakým systémom mohli vybudovať tú cestu. Verím, že sa ešte k týmto problémom 
stretneme a budeme to riešiť komplexne.  
 
Mgr.J.Havran  - Cesta bola aj tam ďalej, aj v iných lokalitách, len je už prehradená.   
 
J.Búry - To spravili štátne majetky, keď robili sady.  
 
Mgr.J.Havran - Ktorý stav by mal platiť? 
 
J.Búry - Ja neviem, mne je to jedno, ale tí ľudia by tam mali mať prístup, to je podľa mňa zo 
zákona.  
 
 
 
 
 



 
M.Marko  - Ja by som k tomu povedal toľko, že tá cesta neústila k nehnuteľnosti p. Volfovej, ale 
tiež ústila do dvora p. Gorbunovovej. My sme tam boli a tam sú tri vstupy do toho domu a to 
nebolo tiež z cesty, aj tam musí prechádzať cez iný pozemok. Tak to je to isté čo hovoríš, že 
budú chodiť cudzím ľuďom po pozemku.  
 
J.Búry – Ja sa len pýtam, kadiaľ má byť prístupová cesta? 
 
P.Forgáč – Ja sa Ťa pýtam, ako to máme prikázať vlastníkovi? 
 
J.Búry - Tí vlastníci pozemkov tam nie sú dva roky alebo rok, tam sú vlastníci pozemkov 80 
a 150 rokov. Teraz to bolo odkúpené a teraz to sceľujeme.  A tí, čo tam majú tie pozemky budú 
izolovaní. 
 
P.Forgáč - My, ako mesto na to nemáme dosah. 
 
Mgr.J.Havran  – Samozrejme, že súdom to treba doriešiť. Keď on prekope cestu, ktorá je tam, si 
povedal, že tam voľakedy nebola, lebo ten ďalej si ju prehradil, takto si ju ešte dvaja prehradia. 
Ten prvý bude na tom najlepšie, lebo ten má prístup na miestnu komunikáciu, to znamená, 
jedine súdom, pretože nikto iný to nestanoví, pretože tam je to tak dokrívané, pretože sa to 
neurobilo na poriadok naspäť.  
 
Mgr.M.Havran  – Moja faktická pripomienka je taká, že tomu nerozumiem. Rozumiem tomu, že 
niekto má  niekde pozemky v tvare „U“ a sa to scelí, lebo tie pozemky okolo sú jeho, ale 
nerozumiem tomu, čo hovoríš Ty, pán poslanec Búry. Tej pripomienke, že sa predá pozemok 
okolo  a na základe tohto predaja nebudú mať ďalší ľudia prístup na pozemky? 
 
J.Búry - Toto všetko sú vlastníci pozemkov a tiež sa potrebujú dostať na svoj pozemok 
a hovorím, že tí ľudia o tom ani nevedia.  
 
Mgr.M.Havran -  Čo to teda znamená, keď sa toto predá, čo spravia tí ľudia? 
 
J.Búry - No, neviem čo spravia, musia ísť na súd a potom musia žiadať vytýčiť novú cestu.  
 
Mgr.J.Havran - Ale tú budú s najväčšou pravdepodobnosťou žiadať všetci, pretože, keď si tam 
každý vymedzí svoj pozemok a nebude akceptovať komunikáciu, tak viacerí sa nebudú mať ako 
dostať. Pretože ako zahradil ten pán hore asfaltku, tak ju niekto zahradí aj dole a potom už 
nebude prípojka ani na túto cestu.  
 
J.Búry - Ľudia tam nemali prístup cez tie parcely, mali ho zvrchu. Pokiaľ to neodkúpil pán 
Baláž, bolo to majetkom Slovenského pozemkového fondu. Mali sme dať nesúhlasné stanovisko 
k odpredaju podľa mňa, možno že sa mýlim.  
 
Mgr.J.Havran  - My sme predali tú istú časť cesty, ako ideme teraz predať. To bola predtým tiež 
cesta, dnes je ale zahradená. Táto cesta, ktorá je vyasfaltovaná, vytvoril ju ten zväz, ktorý 
obhospodaroval tento priestor je obvyklá alebo neobvyklá? 
 
J.Búry – Kto odkúpil od mesta tú časť mimo tej, čo sme dnes predali? Ja viem, kto ju odkúpil. 
 
Mgr.J.Havran - Má ju pán Baláž. 
 
J.Búry - Pán Baláž celý pozemok odpredal p. Vetrickovi.  
 
 
 
 



Mgr.J.Havran  - Čo sa stane, keď túto cestu zatarasia súkromní vlastníci, lebo to nie je mestská 
cesta?  Celý tento komplex pozemkov nebol nikdy riadne vysporiadaný, cesty boli vytvorené 
umelo a neboli rešpektované vlastnícke vzťahy a nikdy to nikto nevykúpil. Ony už ale dnes 
nemajú garantovaný prístup na svoj pozemok, pretože toto je v nejakých sadoch, ktoré si 
niekedy niekto od všetkých zobral, potom im ich vrátil, len cesty nedal nikdy do poriadku tak, 
ako boli voľakedy.  
 
Mgr.M.Havran  - To, čo hovorí p. Búry, že sa týmto predajom znemožní prístup k rodinným 
domom. 
 
J.Búry - Nie, len k pozemkom, tam nie sú rodinné domy.  
 
Mgr.J.Havran  - Podľa mňa už dnes k tomu nie je garantovaný prístup, pretože to nie je po 
verejných pozemkoch a to nie je verejná cesta. Tam to nie je vysporiadané vôbec vo 
všeobecnosti, pretože tá prvotná, najväčšia cesta, čo tam vedie, sa niekto v polovici rozhodol ju 
zatarasiť a nebudem svoj pozemok pretínať. Ešte raz sa vrátim k tomu, pozemky sa vrátili, ale 
cesty nie a tie boli nastavené tak, aby tam obslúžili celé územie.  
 
Mgr.M.Havran – Ja si myslím, že toto je otázka, ktorú už potom musia doriešiť samotní 
vlastníci prípadne nejakou dohodou o vecnom bremene alebo o prechode. Toto nie je v moci 
mesta, aby teraz dohadovalo dohodu medzi dvoma alebo troma vlastníkmi.  
 
Mgr.J.Havran  - Pokiaľ by tam bola nejaká zástavba alebo rodinné domy tak by sa tam mohli 
vykupovať pozemky, robiť komunikáciu, ale dnes je ťažké do toho vstupovať, preto je to 
dokrivené úplne, ale zo všetkých strán.  
 
J.Búry - Potrebujú tam relatívne právo prechodu, aby tam mohli ísť a pozbierať si úrodu.  
 

U z n e s e n i e   č. 47/2016 
 
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: 

• časti pozemku E KN parc. č. 1696/31 – ostatné plochy o výmere 53 m2 vedeného 
Okresným úradom, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú.  Nová Baňa ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Štále – Tajch, 
v prospech: 
 Emil Baláž, rod. Baláž a manželka Mária Balážová, rod. Búryová, Partizánska 773/4, 

968 01  Nová Baňa; 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku. Pozemok sa nachádza sčasti 

medzi pozemkami vo vlastníctve žiadateľov E KN 1696/21 a E KN 1696/41, po vytvorení 
jedného neoddeliteľného celku zlúčením pozemkov plánujú na týchto žiadatelia výstavbu chaty. 
 
Hlasovanie č. 26: 
prítomní - 12 
za - 8  (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 2 (Juraj Búry, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
zdržal sa - 2 (Ing. Tomáš Palaj, Mgr. Adrian Zima) 
nehlasoval - 0– uznesenie bolo prijaté 
 
 



 
O 18.56 hod. odchod poslanca Mgr. Maroša Havrana z rokovania mestského 
zastupiteľstva. 
 

14. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 
� b e r i e   n a   v e d o m i e 

 
informáciu z vyhodnotenia predložených cenových ponúk k zverejnenému Zámeru              

č. 1/2016  na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa 
priamym predajom, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta                     
Nová Baňa č. 70/2015 dňa 30.9.2015. 

Predmetom zverejnenia bol pozemok C KN parc. č. 2079/3 – trvalé trávne porasty 
o výmere 2.719 m2, vytvorený z pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalé trávne porasty                 
o  celkovej výmere 103.281 m2, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na 
LV č. 3853 v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom                 
č. 10935479-200/15 vypracovaným dňa 19.1.2016, geodetom Viliamom Struhárom, 
Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 25.1.2016, pod číslom 21/16,                                  
za účelom využitia pozemku na rekreačné účely. 

Termín na predkladanie cenových ponúk bol stanovený do 29.4.2016 do 12,00 hod. 
Minimálna kúpna cena pozemku bola stanovená vo výške po 1,74 eur/m2. 
(Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 18/2016 

vypracovaným Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom                          
po 1,74 eur/m2.) 

V stanovenom termíne boli doručené cenové ponuky od 4 záujemcov, a to od:  
1. MUDr. Jiří Lukačovič, Clementisova 1358/92, 024 01  Kysucké Nové Mesto. Ponúknutá 

kúpna cena vo výške po 5,20 eur/m2.  
2. MUDr. Goran Hristovski, ul. Veselá č. 3, 900 28 Zálesie. Ponúknutá kúpna cena vo 

výške po 7,10 eur/m2.  
3. Ing. Ivan Jezbera, ul. Nábrežná č. 99/18, 968 01  Nová Baňa. Ponúknutá kúpna cena vo 

výške po 3,50 eur/m2.  
4. MUDr. Dagmar Mištíková, Spodná 1578/25, 968 01  Nová Baňa. Ponúknutá kúpna cena 

vo výške po 2,42 eur/m2.  
Primátorom Mgr. Jánom Havranom menovaná komisia pre vyhodnotenie predložených 

cenových ponúk skonštatovala, že cenová ponuka č. 2 od MUDr. Goran Hristovski, ul. Veselá č. 
3, 900 28 Zálesie nespĺňa predpísané povinné náležitosti podľa zverejneného zámeru č. 1/2016 
a z tohto dôvodu bola uvedená cenová ponuka z vyhodnotenia vylúčená. 

Ďalšie doručené cenové ponuky spĺňali predpísané povinné náležitosti podľa 
zverejneného zámeru č. 1/2016. Kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk bola výška kúpnej 
ceny za 1 m2. Komisia na základe uvedeného odporúča predložiť Mestskému zastupiteľstvu 
mesta Nová Baňa na schválenie predaj predmetného pozemku priamym predajom v zmysle 
podmienok zverejneného zámeru č. 1/2016 v prospech:  
MUDr. Jiří Lukačovič, Clementisova 1358/92, 024 01  Kysucké Nové Mesto. 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 
Zámer mesta č. 1/2016 na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta                      
Nová Baňa priamym predajom, nachádzajúceho sa v lokalite Hrabiny bol zverejnený podľa              
§ 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
V stanovenom termíne boli doručené cenové ponuky od 4 záujemcov. Po vylúčení ponuky           
č. 2 od MUDr. Goran Hristovski, ul. Veselá č. 3, 900 28 Zálesie, ktorá neobsahovala predpísané  
 
 
 



 
 
povinné náležitosti podľa zverejneného zámeru, bola vyhodnotená ako úspešná ponuka č. 1 od 
MUDr. Jiří Lukačovič, Clementisova 1358/92, 024 01  Kysucké Nové Mesto, nakoľko záujemca 
splnil všetky zámerom stanovené podmienky a jeho cenová ponuka bola najvyššia. Záznam 
z vyhodnotenia cenových ponúk zámeru č. 1/2016  na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj 
nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa priamym predajom bol zverejnený na úradnej tabuli a 
webovej stránke mesta Nová Baňa. Vyhodnotenie cenových ponúk, ako aj návrh na schválenie 
uzatvorenia kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti v prospech MUDr. Jiřího Lukačoviča, sú 
uvedené v návrhoch na uznesenia. 
 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som sa spýtať, akú konkrétnu podmienku nesplnil 
účastník č. 2? 
 
D.Zigová – Nemal overený podpis na čestnom prehlásení. To bola podmienka, že musí mať 
overený podpis na čestnom prehlásení.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Vzhľadom k tomu, že pre mesto to znamená o vyše 5 tis. eur 
horšia ponuka, by som chcela poprosiť komisiu, aby prehodnotila, ako riešiť takýto prípad, lebo 
si myslím, že sú to dosť pekné peniaze na to, aby sme porozmýšľali, čo s tým ďalej. Chápem 
tomu, že nesplnil podmienku. Tým, že možno niečo podobné sa stalo mne, tak to vnímam o to 
viac a keď sa tu jedná plus o záujmy mesta, tak myslím, že by sa našlo nejaké vhodné riešenie. 
Buď teda vyhlásiť novú súťaž, alebo nech sa vyjadrí predseda komisie Ing. Tužinský a potom 
poviem tú druhú možnosť, ktorú by som navrhla.  
 
Ing.K.Tužinský – Ja toto celkom dobre nechápem, pretože sú stanovené podmienky, ktoré musí 
uchádzač o ten pozemok, ktorý sa zapojí do súťaže splniť. Ako náhle nám proste nevyhovuje, že 
tento to nesplnil a tento splnil, tak zrušíme tu súťaž a vyhlásime novú súťaž, alebo ja toto proste 
nechápem? Raz, keď sú dané podmienky, tak musia platiť. Potom tak teda nestanovujme 
podmienky. Vyhlásme potom „hurá súťaž“ a súťažme, ale myslím si, že bez podmienok sa asi 
súťažiť nedá. Som absolútne proti tomu, aby sme raz postupovali tak a raz inak, lebo keď sú raz 
dané podmienky, tak ich musím dodržať.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Nevidím problém s tým, že by sa porušovali podmienky, pretože 
vy súťaž ani nedáte, proste narážam na lom, čo sa tu stalo minule. Komunikovala som o tom 
s prokuratúrou ohľadom toho lomu a vyjadrím sa k tomu v diskusii. Vôbec nevidím problém 
zrušiť súťaž priamy predaj, áno, to tu máme návrh aj o inom pozemku a keďže prokurátorka mi 
odpovedala: „Zákon nedefinuje, čo sa pod pojmom dôvod hodný osobitného zreteľa rozumie, je 
na úvahe poslancov, čo vzhľadom na miestne pomery a osobitné podmienky budú definovať ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa.“ Minule sme to tu preberali a ja by som to bez problémov 
zmenila vzhľadom k tomu, že mesto by mohlo získať 5 tis. eur.  
 
Ing.K.Tužinský  - Ty by si bez problémov zmenila čokoľvek. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Nezmenila by som čokoľvek bez problémov, jednoducho osobitný 
zreteľ nie je napadnuteľný, to čo ste tu minule preberali, mám to potvrdené čierne na bielom. 
Takže akokoľvek si ho zadefinujeme a nielen v prospech koho my chceme, možno aj v prospech 
mesta, tak myslím, že to stojí za uváženie. Ten osobitný zreteľ by som definovala, zrušenie 
priameho predaja osobitný zreteľ, pretože ponúkol najvyššiu cenu. Ale v pohode, keď nebude 
v mestskom rozpočte chýbať vyše 5 tis. eur, tak to schváľte tak, ako to je navrhnuté. 
 
 
 
 
 



 
Mgr.J.Havran  - Povedal by som, že toto je právny výklad vyššej kategórie pani poslankyňa, čo 
ste predviedli.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ďakujem.  
 
Mgr.J.Havran  – To vám môžem povedať po štúdiu práva. Vy chcete úspešného kandidáta 
vybaviť osobitným zreteľom. Vy určite myslíte na toho, ktorý vyhral a na mestskú kasu, to je 
dobré, horšie je na tom ten druhý. Ja by som Vám naúčtoval aj trovy právneho zastúpenia, keby 
som sa súdil s mestom Nová Baňa a nešetril by som na právnikovi.  Netvrdím, že ten ďalší by sa 
nestal vlastníkom, ale Vy by ste mi nahradili všetko, čo treba aj cestu s telefónom. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ako som čítala, zákon nedefinuje, čo sa rozumie pod pojmom 
osobitný zreteľ. 
 
Mgr.J.Havran  – Nepochybujem o tom, len otázka je, ako by sa k tomu postavil k nároku na 
kúpu pozemku voči mestu ten, ktorý vyhral súťaž a ktorý by sa snažil žiadať, aby súd prikázal 
mestu, aby s ním uzavrel zmluvu.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Čiže dávate mi návod, ako aj ja sa mám vrátiť späť o 2 roky? 
 
Mgr.J.Havran - Právny prípad vo Vašom prípade je trošku odlišný, každopádne byť Vami by 
som to vyskúšal. Až máte na to čas a financie, by som to spravil, ale podľa môjho názoru Vy by 
ste neuspeli, lebo to je odlišný právny prípad v tejto veci. Tu by ste jedine privodili to, že tá 
osoba, ktorá by bola úspešná by sa dožadovala, aby súd prikázal mestu uzavrieť za tých 
podmienok zmluvu a aby akceptoval tú podmienku. Otázkou je, ako by to dopadlo, pokiaľ by 
sme urobili tie úkony, aby sme to uzatvorili a dali na kataster, keby to prinavrátil naspäť, či by to 
ale neskončilo náhradou škody  a náhradou trov konania, vrátanie právneho zastúpenia. Čo by 
v konečnom dôsledku nebolo plus 5 tis. eur, ale mínus nejakých 7 tis. eur. To je tiež prípad, ako 
by to mohlo dopadnúť. Celý ten prípad ste veľmi zjednodušili. My to všetci vieme, že zákon 
nedefinuje, čo je to osobitný zreteľ a že takto k tomu pristupujú orgány štátu, to ma dosť zaráža, 
pretože raz by k tomu mohol niekto pristúpiť a povedať, dobre dáme vám aspoň príkladmi 
výpočet tých prípadov alebo odrazte sa od nejakých judikátov, aby to nebola svojvôľa, že dajte 
tam čokoľvek. Toto Vaše riešenie sa mi až tak nepozdáva, aj keď by som chcel mať o 5 tis. eur 
viac. Mňa to tiež mrzelo a bolo to na takej banalite, podľa mňa ten človek si to asi ani neprečítal, 
pretože predpokladám, že chcel vyhrať, ale mňa to tiež mrzelo, ale na druhej strane som bol rád, 
že to neskončilo na sume 1,79 eur/m2, ako bol znalecký posudok. To, čo ste Vy navrhli by som 
ja neakceptoval, lebo sa mi to zdá nevhodné. Keby som nebol primátorom, uchádzam sa aj ja 
a zúčastnil by som sa toho.   
   

U z n e s e n i e   č. 48/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
berie  na  vedomie 

 
informáciu z vyhodnotenia predložených cenových ponúk k zverejnenému Zámeru   č. 

1/2016  na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa 
priamym predajom, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta  Nová Baňa 
č. 70/2015 dňa 30.9.2015. 

Predmetom zverejnenia bol pozemok C KN parc. č. 2079/3 – trvalé trávne porasty 
o výmere 2.719 m2, vytvorený z pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalé trávne porasty    o  
celkovej výmere 103.281 m2, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na  
 
 
 



 
LV č. 3853 v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom   č. 
10935479-200/15 vypracovaným dňa 19.1.2016, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 
27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 25.1.2016, pod číslom 21/16,  za účelom využitia 
pozemku na rekreačné účely. 

Termín na predkladanie cenových ponúk bol stanovený do 29.4.2016 do 12,00 hod. 
Minimálna kúpna cena pozemku bola stanovená vo výške po 1,74 eur/m2. 
(Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 18/2016 

vypracovaným Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom po 1,74 eur/m2.) 
V stanovenom termíne boli doručené cenové ponuky od 4 záujemcov, a to od:  

5. MUDr. Jiří Lukačovič, Clementisova 1358/92, 024 01  Kysucké Nové Mesto. Ponúknutá kúpna 
cena vo výške po 5,20 eur/m2.  

6. MUDr. Goran Hristovski, ul. Veselá č. 3, 900 28 Zálesie. Ponúknutá kúpna cena vo výške po 
7,10 eur/m2.  

7. Ing. Ivan Jezbera, ul. Nábrežná č. 99/18, 968 01  Nová Baňa. Ponúknutá kúpna cena vo výške po 
3,50 eur/m2.  

8. MUDr. Dagmar Mištíková, Spodná 1578/25, 968 01  Nová Baňa. Ponúknutá kúpna cena vo 
výške po 2,42 eur/m2.  

Primátorom Mgr. Jánom Havranom menovaná komisia pre vyhodnotenie predložených 
cenových ponúk skonštatovala, že cenová ponuka č. 2 od MUDr. Goran Hristovski, ul. Veselá č. 
3, 900 28 Zálesie nespĺňa predpísané povinné náležitosti podľa zverejneného zámeru č. 1/2016 
a z tohto dôvodu bola uvedená cenová ponuka z vyhodnotenia vylúčená. 

Ďalšie doručené cenové ponuky spĺňali predpísané povinné náležitosti podľa 
zverejneného zámeru č. 1/2016. Kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk bola výška kúpnej 
ceny za 1 m2. Komisia na základe uvedeného odporúča predložiť Mestskému zastupiteľstvu 
mesta Nová Baňa na schválenie predaj predmetného pozemku priamym predajom v zmysle 
podmienok zverejneného zámeru č. 1/2016 v prospech:  
MUDr. Jiří Lukačovič, Clementisova 1358/92, 024 01  Kysucké Nové Mesto. 
 
Hlasovanie č. 27: 
prítomní - 11 
za - 9  (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš 
Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 2 (Juraj Búry, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 

15. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 
� s c h v a ľ u j e 

 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti v zmysle vyhodnotenia predložených 

cenových ponúk zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku mesta  Nová Baňa č. 1/2016 
a podľa§ 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov: 

• pozemku C KN parc. č. 2079/3 – trvalé trávne porasty o výmere 2719 m2, vytvorený z 
pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalé trávne porasty o  celkovej výmere 103.281 m2, 
vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k. ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-200/15 
vypracovaným dňa 19.1.2016, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  
Nová Baňa, overeným dňa 25.1.2016,  pod číslom 21/16; 
s kupujúcim: MUDr. Jiří Lukačovič, rod. Lukačovič, Clementisova 1358/92, 024 01  

Kysucké Nové Mesto; 



za účelom využitia pozemku na rekreačné účely, v ponúknutej kúpnej cene po             
5,20 eur/m2, čo za výmeru 2.719 m2 predstavuje čiastku 14.138,80 eur, slovom 
štrnásťtisícjedenstotridsaťosem eur 80 centov, s ktorou budú zároveň na úhradu v zmluve 
vyčíslené aj náklady vzniknuté mestu za vypracovanie geometrického plánu v hodnote              
290,00 eur a za vypracovanie znaleckého posudku v hodnote 130,00 eur.  

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  

  
Zámer mesta č. 1/2016 na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta                          
Nová Baňa priamym predajom, nachádzajúceho sa v lokalite Hrabiny bol zverejnený podľa    § 
9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
V stanovenom termíne boli doručené cenové ponuky od 4 záujemcov. Po vylúčení ponuky           
č. 2 od MUDr. Goran Hristovski, ul. Veselá č. 3, 900 28 Zálesie, ktorá neobsahovala predpísané 
povinné náležitosti podľa zverejneného zámeru, bola vyhodnotená ako úspešná ponuka č. 1 od 
MUDr. Jiří Lukačovič, Clementisova 1358/92, 024 01  Kysucké Nové Mesto, nakoľko záujemca 
splnil všetky zámerom stanovené podmienky a jeho cenová ponuka bola najvyššia. Záznam 
z vyhodnotenia cenových ponúk zámeru č. 1/2016  na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj 
nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa priamym predajom bol zverejnený na úradnej tabuli a 
webovej stránke mesta Nová Baňa. Vyhodnotenie cenových ponúk, ako aj návrh na schválenie 
uzatvorenia kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti v prospech MUDr. Jiřího Lukačoviča, sú 
uvedené v návrhoch na uznesenia. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 49/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti v zmysle vyhodnotenia predložených 
cenových ponúk zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku mesta  Nová Baňa č. 1/2016 
a podľa§ 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov: 

• pozemku C KN parc. č. 2079/3 – trvalé trávne porasty o výmere 2719 m2, vytvorený z 
pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalé trávne porasty o  celkovej výmere 103.281 m2, 
vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k. ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-200/15 
vypracovaným dňa 19.1.2016, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  
Nová Baňa, overeným dňa 25.1.2016,  pod číslom 21/16; 
s kupujúcim: MUDr. Jiří Lukačovič, rod. Lukačovič, Clementisova 1358/92, 024 01  

Kysucké Nové Mesto; 
za účelom využitia pozemku na rekreačné účely, v ponúknutej kúpnej cene po             

5,20 eur/m2, čo za výmeru 2.719 m2 predstavuje čiastku 14.138,80 eur, slovom 
štrnásťtisícjedenstotridsaťosem eur 80 centov, s ktorou budú zároveň na úhradu v zmluve 
vyčíslené aj náklady vzniknuté mestu za vypracovanie geometrického plánu v hodnote              
290,00 eur a za vypracovanie znaleckého posudku v hodnote 130,00 eur.  
 
Hlasovanie č. 28: 
prítomní - 11 
za - 10  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 



11.  Rôzne   
 

V bode rôzne je predložený na schválenie návrh na uznesenie – zmena zapisovateľky vo 
finančnej komisii, ktorá odstúpila z komisie na vlastnú žiadosť. Predkladateľom bodu je Mgr. 
Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a bod spracovala Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca 
správneho oddelenia Mestského úradu  Nová Baňa. K danému bodu bol materiál zaslaný vopred.  
 

Dôvodová správa 
 
Na vlastnú žiadosť odstúpila z finančnej komisie Ing. Zuzana Paučeková, táto komisia tak 
znižuje svoj počet členov na šesť.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 50/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
odvoláva  
 
z funkcie člena finančnej komisie Ing. Zuzanu Paučekovú  
 
Hlasovanie č. 29: 
prítomní - 10 
za - 10  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš 
Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian 
Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
 

Následne bol na schválenie predložený návrh na uznesenie -  poskytnutie dotácie pre 
Dobrovoľný hasičský zbor Nová Baňa. Predkladateľom je Mgr. Ján Havran, primátor mesta 
Nová Baňa a bod spracovala Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia  Mestského 
úradu Nová Baňa. K danému bodu bol materiál zaslaný vopred.  

Dôvodová správa 
 
Dobrovoľný hasičský zbor Nová Baňa požiadal o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na 
zabezpečenie svojej činnosti v roku 2016. Cieľom činnosti Dobrovoľného hasičského zboru 
Nová Baňa je zabezpečiť protipožiarnu ochranu, protipožiarnu prevenciu a rozvoj činnosti DHZ 
na území mesta Nová Baňa. Účelom dotácie je úhrada nákladov spojených s prevádzkou budovy 
– el. energia, plyn, vodné a stočné, technické a materiálne vybavenie a údržba a PHM 
automobilu Iveco Daily.  
 
Mgr.Ľ.Rajnohová – Chcela by som len doplniť, že na základe žiadosti mesta Nová Baňa, 
Ministerstvo vnútra SR nám schválilo aj príspevok vo výške 2 000 eur na činnosť Dobrovoľného 
hasičského zboru. Takže podľa požiadaviek bude potom dotácia z rozpočtu mesta menej 
čerpaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mgr.J.Havran  – Neviem či to bolo až tak myslené, ale budeme sa snažiť im prispieť podľa 
potrieb, ktoré budú prezentovať a podľa činnosti, ktorú budú vykonávať. Takže tieto dve veci sa 
nevylučujú navzájom. Predpokladám, že tá dotácia zo stany ministerstva slúži  nielen na činnosť, 
ale hlavne na výstroj a zariadenia, ktoré by mali mať. 
 
Mgr.Ľ.Rajnohová – Nebola zahrnutá v rozpočte mesta, lebo sme o ňu požiadali a bola nám 
v tom mesiaci schválená.  
 
Mgr.J.Havran  – S ohľadom na to, že tá organizácia svoju činnosť vykonáva hlavne od 
minulého roku, tak myslím si, že je vhodné aby to použili na nejakú výstroj, aby boli akcie 
schopní.  
 
 Ing.V.Valachovičová – Keďže sme sa práve pred chvíľou bavili o dodržiavaní podmienok, ja si 
určite vážim činnosť Dobrovoľného hasičského zboru, ale tiež sú stanovené podmienky pre 
poskytovanie dotácií. Tak by som sa chcela spýtať, či to išlo cez sociálnu alebo finančnú 
komisiu táto žiadosť, alebo cez ktorú ? 
 
Mgr.Ľ.Rajnohová –  Čo sa týka prideľovania, nesplnenia dotácie Dobrovoľného hasičského 
zboru v minulom roku, prihliadali sme na to, že členovia Dobrovoľného hasičského zboru 
vykonávajú činnosť bez nároku na odmenu, naozaj dobrovoľne a v prospech nášho mesta. 
Dotácia im bola poskytnutá v takej výške za minulý rok ako požiadali. Keďže ich činnosť sa len 
rozbieha, oni presne nevedeli nakoľko budú tie finančné prostriedky potrebovať a vlastne až 
koncom roka sa rozhodlo, kde ich vynaložia. Nevedeli ešte presne či aj mesto im bude 
fakturovať nejaké energie. 
 
Mgr.J.Havran  – Pani Rajnohová, takto ale neznela otázka.  
 
Ing.V.Valachovičová – To bola moja druhá otázka, tak pani  Rajnohová to už správne odhadla. 
 
Mgr.J.Havran  – Dobre. 
 
Mgr.Ľ.Rajnohová –  Toľko k tej porušenej finančnej disciplíne, že sme teda nenapísali do tohto 
návrhu, že to bolo v súlade s prijatým VZN mesta, ale sme prihliadli práve na tú dobrovoľnú 
činnosť bez nároku na odmenu, a vieme že chceme zachovať činnosť tohto zboru. Oni tú dotáciu 
z rozpočtu mesta nutne potrebujú. 
 
Ing.V.Valachovičová – Čiže v tomto prípade nebude problém, že porušíme VZN-ko, lebo to 
potrebujú? 
 
Mgr.Ľ.Rajnohová –  Dali sme to na schválenie do zastupiteľstva. 
 
Mgr.J.Havran  – To musíte vy povedať hlasovaním, pani poslankyňa. Či to je alebo nie je 
problém, pretože vy rozhodujete o tej dotácii. 
 
Ing.V.Valachovičová – No tak áno, tak budem. 
 
Mgr.Ľ.Rajnohová – Komisia môže doporučiť mestskému zastupiteľstvu. Nakoľko neboli 
splnené tie náležitosti VZN, tak sme si to dovolili predložiť s vysvetlením na rokovanie 
zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 



Mgr.J.Havran  – Sme nevedeli, ktorá komisia by si ich zobrala pod patronát. Tá sociálna nám 
tam nepasovala. Tak sme to takto navrhli a na zastupiteľstve je na to priestor, aby ste vyjadrili 
svoj názor a rozhodli sa či áno alebo nie. 
 

U z n e s e n i e   č. 51/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje  poskytnutie dotácie 
 
pre Dobrovoľný hasičský zbor Nová Baňa  vo výške 4700 eur  na financovanie výdavkov pre 
zabezpečenie všeobecne prospešných služieb na území mesta Nová Baňa – úhrada nákladov 
spojených s prevádzkou budovy - el. energia, plyn, vodné a stočné, technické a materiálne 
vybavenie, údržba a PHM automobilu Iveco Daily.  
 
Hlasovanie č. 30: 
prítomní - 11 
za - 10  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
12.  Diskusia 
 
J.Búry – Ja by som sa chcel len spýtať, myslím pani Šeclová, neviem či vie niečo, chcel by som 
sa opýtať na tie aktivity pred kultúrnym domom, to myslím že to je mestský pozemok v tej 
zákrute. Či vieme niečo o tom, čo to je, lebo sa ma na to pýtajú. Ja som išiel minule okolo 
a nevedel som čo tam je, čo sa tam deje. 
 
Mgr.J.Havran  – Kultúrny dom na Štáloch?  
 
J.Búry – Áno, na Štáloch a pred ním tá zákruta, že čo sú tam za aktivity. Či sa len čistí tá 
zákruta, čo by bolo dobre, že sa sprehľadňuje, alebo je tam nejaký súkromný vlastník teraz, 
neviem kto mi dá odpoveď.  
 
Mgr.J.Havran  – To by som aj ja rád vedel, čo sa tam deje. Nemám o tom žiadnu vedomosť, 
povedzte nám čo sa tam deje.  
 
J.Búry – Ja neviem, lebo videl som že sa tam nejaké terénne úpravy robia. 
 
Mgr.J.Havran  – Neviem, nevšimol som si to. Ale čo sa tam kope alebo?  
 
J.Búry – Za škôlkarským dvorom do tej zákruty, tam bol voľakedy učiteľský dom, nejaké 
terénne úpravy sa tam robia. 
 
Mgr.J.Havran  – Myslím si, že to mohol byť pozemok pána Ing. Palaja, či sa mýlim?  
 
Ing.J.Šeclová – Tam nad cestou ako je zákruta, ako je trafačka. 
 
 
 
 
 
 



Mgr.J.Havran  – Preveríme aktivitu.  
 
Ing.J.Šeclová – Neviem, jedine ďalej touto komunikáciou, tak tam je určené územie k výstavbe 
rodinných domov. To je dosť možné, že je to už v tejto lokalite, ale to by sme si museli presne 
pozrieť.  
 
J.Búry – Nie, ale tam nie je veľký priestor, tam dom určite nemôže byť, pretože to je medzi 
parkoviskami pred kultúrnym domom a cestou. 
 
Mgr.J.Havran  – Neviem preveríme to, nebudeme to teraz zodpovedať. Čiže v tej lokalite nie je 
povolená žiadna výstavba, ja si nepamätám žiadny podpis.  
 
J.Búry – Dobre, ale neviem či sa nemýlim, ale myslím, že je to majetok mesta, lebo tam bol 
školský dom  a tie školské pozemky patria mestu. Či je to súkromný pozemok, lebo neviem ani 
ja, za to som sa pýtal. Musíme to preveriť do budúcna. Ďakujem. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. –  Tak ja by som chcela len veľmi stručne o podnete na prokuratúru, 
ktorý som spomenula v rámci majetkových vecí. Takže vzhľadom k tomu, že niektorí občania 
mesta neboli veľmi nadšení z toho, že ten lom vo februári bol schválený. Tak som sa podujala, 
že podám na prokuratúru v Žiari nad Hronom, podnet o preskúmanie postupu mesta pri prenájme 
mestského pozemku, za účelom zriadenia a prevádzkovania lomu. Nebudem to nejako podrobne 
opisovať. V podstate okrem toho súčasného lomu, kde sa mi zdalo 5 problematických bodov, 
ktoré som ja už v podstate vymenovala aj vtedy. Napríklad, že to nebolo zahrnuté v územnom 
pláne mesta. Viem, že aj výstavba rodinných domov sa schvaľuje dosť zdĺhavým procesom, 
pokiaľ to celkom nezapadá do toho územného plánu mesta. Potom tam bol ten osobitý zreteľ, 
pre mňa dosť nepochopiteľne definovaný a tak ďalej. Tak okrem tohto som tam zahrnula ešte aj 
jednu otázku na prokurátorku, že bola vypovedaná zmluva predchádzajúca 3 roky predtým ako 
by bola ukončená, z čoho by mestu samozrejme plynuli ďalšie prostriedky finančné. Odpoveď 
znela zhruba tak, že nejde totiž o otázku posúdenia zákonnosti, čiže tu nebol problém, takže aj 
občania po tejto stránke môžu byť spokojní. Ale o otázku ekonomickej výhodnosti alebo 
nevýhodnosti, ktorú prokurátor nepreskúmava. Čiže prokurátorka mi odpovedala na niektoré 
veci, že sú buď v súlade so zákonom a ďalšie veci nie sú v jej kompetencii aby sa voči tomu 
vyjadrovala. Preto by som si dovolila sa spýtať Vás pán primátor. Aký bol prospech pre mesto 
to, že zmluva na Číčerku, ktorú pani primátorka Miháliková podpísala do roku 2018 a mesto by 
z nej bolo malo do toho roku ešte zhruba 27 000 eur, pretože klauzula bola, v prípade doťaženia 
andezitu pred uplynutím doby nájmu sa môžu účastníci dohodnúť na zmene zmluvy tak, že 
nájomca bude prenajaté priestory užívať na skladové účely, manipulačné účely a na práce 
súvisiace s rekultiváciou. Čiže bol tam priestor, aby tá zmluva trvala, bolo to len o dohode. Tak 
preto sa Vás chcem spýtať, že aký to malo prospech pre mesto, že ste tú zmluvu vypovedali ?  
 
Mgr.J.Havran  –  Pani poslankyňa, ja som zmluvu nevypovedával, to je prvá vec. Tomu 
rozumiete hej ?  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Uzavreli ste dodatok o jej ukončení.  
 
Mgr.J.Havran  –  Dohodu, výborne. Vnímate aj ďalšie ustanovenie zmluvy, ktoré umožňuje v 6  
mesačnej výpovednej lehote vypovedať nájomcovi nájomnú zmluvu. Aj to ste vnímali hej ?  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD.  –  To som tam nepostrehla, čiže ako potom bude tá... 
 
Mgr.J.Havran  –  To znamená, že on mi prišiel v určitom čase oznámiť, pán primátor, nie je tam 
kameň, chcem skončiť ťažbu. To znamená - skončil som ťažbu v októbri, pretože v zime 
neťažíme, ale zaplatím to do marca. Nedal som výpoveď v októbri na 6 mesiacov, ale zaplatím 
to do marca. Dobre, lebo  výpovedná  lehota je 6  mesiacov, ja  neviem Vy stále hovoríte o 3  
 
 



 
rokoch, ale z jeho strany bola možnosť v zmysle zmluvy vypovedať ju v 6 mesačnej výpovednej 
lehote. Viete on uhradil tú platbu aj napriek tomu, že tú ťažbu tam nevykonával a on mi to 
oznámil, a ja som sa tam chcel osobne ísť presvedčiť a bol som sa tam pozrieť. Kým som to 
zistil, chcel som tam ísť osobne, tak potom sme následne uzatvorili dohodu, pretože to skutočne 
tak bolo. On mi vraví, ja som začal rekultiváciu už na jeseň,  skončili sme, robíme tam na 
veciach. Tak som sa tam bol pozrieť a preto sme to uzavreli, pretože on mal skutočne možnosť 
tú zmluvu vypovedať ale ju nevypovedal, a platil ďalej, a urobil to korektne, tak som to 
považoval za korektné tú dohodu uzavrieť v nejakom termíne pretože on ju skutočne mohol 
k tomu termínu vypovedať.  A to, že neťažil od októbra bol fakt. Takže ja neviem o akých 3 
rokoch rozprávate, o akej škode ktorá vznikla... Tá eventualita tam nejaká bola, o nejakej dohode 
a zmene zmluvného vzťahu, ale on by ju bol jednoznačne vypovedal. On prišiel s návrhom, 
dobre dám výpoveď, toto je ukončené, ja tam už nevykonávam aktivitu už pol roka. My sme tam 
mali nejaké 3 mesiace čo nám trvalo, kým sme to všetko preverili, a potom sme to teda uzavreli. 
Ja tomu nerozumiem prečo sa pýtate? 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Mne zase nevraví nič tá 6 mesačná výpovedná lehota, čo tu 
spomínate, ale v tom prípade, keď je to takto, tak sa chcem spýtať. Tá nová zmluva čo bola 
uzavretá, tie množstvá neboli nakoniec stanovené, čiže uzavrela sa na 20 rokov. Budeme si 
myslieť, že fajn, mesto  z toho bude mať 20 x 10 800. Čiže on možno o 3 roky príde a už som 
doťažil, tak poprosím, chcel by som tú zmluvu už jednoducho skončiť, hej?  
 
Mgr.J.Havran  –  Ale Vy ste podmienky tej zmluvy schvaľovali, Vy si to nepamätáte? Bola tu 
polemika o tom, či sa to bude platiť za rok, alebo či to dať z tony. Prečo dávate mne takúto 
otázku?  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ja som sa už vtedy pýtala, už vtedy som nedostala odpoveď.  
 
Mgr.J.Havran  –  No, ale zle ju smerujete, bola tu polemika o tom, či sa to dá skontrolovať, 
nedá...  Pokiaľ cena nebola relevantná, tak ste ju mali schváliť inak, ja by som ju potom bol 
pretransformoval do tej zmluvy. Čo ste tam nedali návrh 20 000 eur alebo 30 000 eur. To 
uznesenie nejakým spôsobom znelo a ja som to preniesol. Urobil som tam nejaké opatrenia, aby 
sa tam urobili nejaké zmeny aby sme predišli nejakým veciam, doplnil som niečo do zmluvy 
a nejakým spôsobom som ju upravil ako som chcel, ale ten rámec sa nemohol zmeniť.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD.  –  My sme vtedy zmluvu nemali k dispozícii, práve to som vravela 
v pripomienkach. 
 
Mgr.J.Havran  – Vy ste ale zásadné podmienky schválili. Tá zmluva je zverejnená, je na 
internete.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD.  – Ja som ju neschválila, ale v podstate som predtým chcela vidieť 
tú nájomnú zmluvu, ako by som bola k tomuto kroku pristúpila. 
 
Mgr.J.Havran  – Tak ste mali vymedziť podmienky v tom uznesení, ktoré by hovorili 
o podmienkach, ktoré boli pre Vás dôležité a zásadné, a to by sa všetko prepracovalo do tej 
zmluvy. Ten priestor na to bol. Mňa zbytočne teraz z toho, nevravím že obviňujete, ale sa ma na 
to pýtate, pretože Vy ste... 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD.  – Ja som sa len spýtala, že je tu tá možnosť, že o 3 roky tá zmluva 
bude ukončená a lom vyťažený? To som sa len spýtala.  
 
Mgr.J.Havran  – To sa ma pýtate hypoteticky, a na to Vám neviem odpovedať. 
 
 
 



 
J.Holý – Ohľadom parkovania v mesta sa chcem opýtať. Som si prečítal regionálne noviny 
a tam bolo písané v podstate, že  nejde až tak o peniaze, ako o to dostať z námestia – centra 
mesta autá preč. To je v poriadku, lebo to bola neúnosná situácia, lenže s tými autami odišli aj 
ľudia z mesta. To je jedna vec a druhá vec, v podstate z prevádzok čo máme na námestí, tak išli 
tržby o 20- 30% dole. Neviem ako to budeme riešiť, ale čo je ulica Andreja Kmeťa 3, tak tam je 
zákaz vjazdu, neviem z akého dôvodu? Toto mesto sa v podstate vyprázdňuje – teda centrum. 
Tak by som prosil nejaké také riešenie, aby sa to dalo nejako kompromisne, lebo tie prevádzky 
sa zrušia, tak to môžete zavrieť a zhasnúť. 
 
Mgr.J.Havran  – Čo sa týka plateného parkovania v centre mesta, my sa dlhodobo snažíme 
nájsť nejaké riešenie, ktoré by nejakým spôsobom zadefinovalo parkovanie a dopravu v rámci 
mesta. Chcem povedať hneď na úvod, projekt dopravného značenia a riešenie dopravnej situácie 
vrátane parkovania nebolo zahrnuté v rámci projektu regenerácie centra. To znamená, keď sa tu 
urobili chodníky, rozšírili sa chodníky, zúžili sa cesty, znížil sa počet parkovacích miest. Nikto 
neriešil dosah na dopravu, na parkovanie, na nič. To znamená, urobili sa chodníky a potom sme 
sa dostali do určitej situácie, aby sme to vyriešili. My sme zavolali dopravného inžiniera, 
policajta a povedali sme, že chceli by sme parkovať tam kde Vy prevádzkujete svoju prevádzku. 
Prišiel, natiahol meter – sem nie, tu vám to nevojde pretože, tadeto potom neprejde vozidlo. Keď 
budete mať státie na chodníku tak neprejde kočík. Pán náčelník mi dnes spomínal, že on je za to, 
aj si myslí, že by tam malo byť státie a parkovanie. Tam ten trojboj nevojde, nevyjde tam 
chodník, nevyjde tam státie na chodníku a ešte aj bezpečný prejazd aút, pretože je to tam veľmi 
úzke. Vy ste tam boli denne a viete, keby chcel niekto prejsť s kočíkom tade, že to je ťažké. Ale 
to je dané tým ako tú rekonštrukciu niekto urobil, pretože ony nehľadeli na to, že čo sa bude 
ďalej diať, kde bude stáť autobus, či nebudú ľudia vysadať do zeleného pásma a podobné 
nezmysly. Nikto to neriešil. To je jedna vec, z pohľadu, kde sa môže parkovať, kde sa nemôže 
parkovať, že pred Vami nie je parkovacie miesto, čo sa týka zákazu vjazdu alebo prejazdu. Ale 
alfou omegou je asi parkovné ako také. To znamená zavedenie plateného parkovania – plateného 
státia, ktoré nejakým spôsobom limitovalo. Vy viete  a videli ste ten stav, ktorý tu bol predtým. 
To bol chaos, ľudia stáli kdekade, hlava-nehlava, po chodníkoch. Pozrite sa na stav dlažby, 5 
rokov alebo 4 po rekonštrukcii, ako vyzerá ten ryolit, ako sa dalo prechádzať po chodníkoch, 
jednoducho sa stal z toho úplný nezmysel. Bolo potrebné pristúpiť k nejakej regulácii, 
a zavedenie plateného parkovania je jedna z foriem regulácií. My sme sa snažili nejakým 
spôsobom navrhnúť opatrenia, ktoré by boli čo najjemnejšie – aby bolo nízke parkovné, aby sa 
neplatilo do 9-tej, potom od 15-tej. To nikde nie je a napriek tomu to určite prevádzky zasiahlo 
o tom niet pochýb, len táto vec bola dlhodobo prejednávaná, prerokovaná, aj v komisii aj na 
rôznych fórach. S touto otázkou, že aký to bude ma dopad na podnikateľov, sa zrejme nebolo do 
takej miery zaoberané. Ja som tu už dnes povedal, v akých priestoroch podnikáte Vy?  
 
J.Holý – U pána Budinského. 
 
Mgr.J.Havran  – Koľko on má parkovacích miest pre Vás ako prevádzkovateľov? 
 
J.Holý – Tu nejde o moju prevádzku, pre mňa má parkovacie miesto odzadu, to nie je problém. 
Tam ide o to, že... 
 
Mgr.J.Havran  – Ale Vy tam neparkujete.  
 
J.Holý –Ako by nie, parkujem. 
 
Mgr.J.Havran  – Neparkujete. Ja som Vás tam nevidel stáť teraz v tomto čase. Dole parkujete 
pri orechu - na spodnom parkovisku. 
 
J.Holý – Raz tam, raz tam. Ale môžem parkovať uňho. Neni problém.  
 
 



 
Mgr.J.Havran  – No len koľkí tam môžu parkovať z tej prevádzky? 
 
J.Holý – Pán primátor, tu nejde o moje parkovanie, ja tu teraz riešim to, že keď je tam zákaz 
vjazdu. Keby tam bol zákaz státia a zastaví tam chlapík a kúpi si cigarety, tabak a ide ďalej. Ale 
teraz tam nesmie ani vojsť. 
 
Mgr.J.Havran  – To je pripomienka, neviem aký bol dôvod pán náčelník, či sa k tomu vieme 
vyjadriť, ale toto je vec ktorá je akceptovateľná. Zmena na zákaz státia a zákaz zastavenia, to je 
podľa mňa riešiteľné. To si myslím, že sa dá vybaviť. Len v prvom rade treba povedať, že 
v rámci mesta sa zmenilo množstvo rodinných domov na polyfunkčné objekty. A to bola chyba 
mesta, že nedbalo na to a netrvalo na tom, aby si trebárs pán Budinský, pán Chano, ďalší všetci 
ostatní zriadili adekvátne množstvo parkovacích miest aspoň pre svoje prevádzky, ktorým 
prenajímajú priestory a nehovoriac o ich klientoch. Kde má táto budova parkovacie miesta, kde 
má VÚB banka miesta vzadu prenajaté mestské miesta, pán Víglaský si urobil vzadu ale viete 
kedy? Vtedy keď sme spoplatnili parkovanie – otvorili dvory. Tu otvoril si potom pán riaditeľ 
strednej školy. Veď tu sa stálo, a dneska sa pôjdete pozrieť na parkovisko ráno o 7.30 hod. alebo 
o 8.00 hod. a vidíte, že v čase keď je v meste parkovanie zadarmo je to parkovisko plné. To 
znamená,  že ho obsadili ľudia, ktorí tu pracujú, alebo tu majú prevádzky alebo niečo iné. Tento 
stav bol z jednej časti dôsledkom toho ako mesto rozhodovalo, ale za ďalšie, ti súkromníci mali 
vnímať to,  že ak vytvorím vo svojom dvore parkovacie miesta ako to urobil trebárs Gregor 
Galeta, tak to je atraktívnosť môjho priestoru aj pre klientov. Prídu, zadarmo zaparkujú, vybavia 
aj ľahšie prenajmú priestor, ale to tu nikto tak nerozmýšľal. Toto je dôsledok toho, ale ja tvrdím, 
že to treba zistiť a pristúpiť k opatreniam, urobiť nápravy, vylepšenia celého systému a hotovo. 
Ja som za. Neviem aký je názor pán náčelník na tú situáciu, čo sa týka toho čo sa pán konkrétne 
pýtal. Prečo tam bol zákaz státia alebo čo tam je ?  
 
J.Svetík – Pri  zvažovaní tejto situácie tam bol osadený zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou 
okrem dopravnej obsluhy, aby bolo zabezpečené zásobovanie obchodov, ktoré tam sú. To 
znamená, že vy ak si tam potrebujete niečo vyložiť, naložiť, tam môžete vojsť ako vlastník toho 
obchodu. Ja nehovorím teraz či máte pravdu alebo nemáte, len hovorím filozofiu, prečo to tak 
bolo osadené. Z dlhodobého hľadiska ale musím zároveň povedať, že tam stáli väčšinou tí, ktorí 
tie prevádzky tam mali a máme to aj odsledované na kamere. Lebo tá filozofia, tej cesty ktorá 
ide popri Hrone, aj popri Vás je akýsi komfort, aby slúžila len k prejazdu. Ja to beriem, aj jednu 
aj druhú, lebo nám slúžia dve cesty paralelne vedľa seba, ktoré slúžia len na prejazd. A to je dosť 
taký komfort, možno by sa našlo nejaké riešenie, pokiaľ by súhlasil dopravný inžinier, ako to 
tam vyriešiť, aby sa predsa len tam mohlo stáť. Viete máme za sebou prvý týždeň a Vy už 
hovoríte, že máte menšie tržby, možno áno, ja to neviem posúdiť, ale myslím si, že po týždni je 
ešte skoro sa tým zaoberať. 
 
Mgr.J.Havran  – Ale ja som dneska presne nad tým rozmýšľal, že riešením, možno že aj 
drahším je, že sa zúži ten zelený pás v strede (niekde sa to dá a niekde sa to dá menej) ale 
vytvorí sa tam viacej priestoru na to aby bol umožnený prejazd aj parkovanie a hlavne hore.  
Ďalšia vec je, že mesto tam vlastní nejaké nehnuteľnosti, parkovacie nové miesta, verejné, 
súkromné... sú tam iné prevádzky, takže určite sa s tým budeme zaoberať. Boli nápady na 
bezplatné parkovanie v prvých minútach. Ja myslím, že mestská polícia nepokutuje nikoho, 
ktorý 2 minúty nemá parkovaciu kartu, alebo 5 minút. Pretože pokiaľ tu je parkovací automat 
a je jeden, a poviete, že parkujete hore pri kostole, tak nemôže niekto čakať, že to obehnete za 
minútu, lebo taká alternatíva existuje. Ľudia, ktorí bezprostredne robia také veci, aj keď by som 
to možnože nemal používať, tak je tam priestor na tie veci aby to bezplatne urobili a odišli preč. 
Pretože mestská polícia nerieši celodenne len parkovanie na námestí. Skutočne sme sa snažili ten 
systém nastaviť tak, aby sa aj v sobotu neplatilo, to v minulosti bolo, ta cena je extrémne nízka 
podľa  môjho  názoru. To znamená, pokiaľ  to  ukáže čas, že je potrebné spraviť krátkodobé  
 
 
 



 
parkovanie v minútach bezplatne na začiatku a potom to zafinancovať. Námestie tiež nie je 
parkovisko, to je jednoznačná vec, to sme si my niekedy pomýlili, že tu budeme stáť všetci, lebo 
tu aj robíme... Ja rovnako parkujem na iných parkoviskách kde sa to dá, ale myslím si, že 
situácia sa bude ďalej komplikovať, ako sme to preberali pri činžiakoch a bude treba hľadať 
ďalšie riešenia. To, čo ste vy dali návrh, tak každé to dopravné značenie bolo odsúhlasené 
dopravným inžinierom a je súčasťou dopravného projektu, takže chvíľu to bude trvať kým sa to 
zmení. Nemôžeme teraz prísť, zakryť alebo prekrížiť jednu čiarku. 
 
J.Holý – Len koľko to bude trvať a či dovtedy prevádzky nezavrieme?   
 
Mgr.J.Havran  – Pane, ťažko mi je na to odpovedať. Môžeme sa k tomu stretnúť, pozrieť na tú 
situáciu, vyhodnotiť a konať. Ale myslím si, že značky nie je vhodné zhadzovať a nahadzovať 
tak ako komu chutí, lebo to nedopadá dobre. 
 
J.Holý – No však samozrejme že nie. No ale tak nájsť tam nejaké kompromisné riešenie. Zákaz 
státia, zákaz vjazdu keby sa tam dal, by nebol až taký problém. 
 
Mgr.J.Havran  – Pane, môžeme sa o tom baviť, zastavte sa na úrade a prejdeme tú možnosť. 
 
J.Holý – OK, pán primátor, ďakujem pekne. 
 

Nakoľko už do diskusie neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján 
Havran  všetkým prítomným poďakoval za účasť a  o 19.37 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                              
 
 
 
 
 
 
  Peter Forgáč, v. r.               Ing. Tomáš Palaj, v. r.  
    I. overovateľ                                 II. overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Marta Müllerová 
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Správa o inventarizácii majetku Mesta Nová Baňa k 31.12.2015 
 
 

     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 4.12.2015 vykonaná riadna inventarizácia majetku 
mesta ku dňu 31.12.2015.  
     Na MsÚ 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, 
peňažné prostriedky, finančné účty a účty časového rozlíšenia aktívne. Inventarizované 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 dlhodobej PN právničky MsÚ znova nebola urobená dokladová inventúra 
pohľadávok, ktorých vymáhanie je v jej kompetencii. Jedná sa o exekučné a súdne trovy 
a poplatky, pokuty, náhradu škody a rezervu na súdne spory. 
 
     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. Priložená je aj tabuľka pohľadávky k 31.12.2015.     
 
      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 MsÚ.  
 
 

Inventarizovaný majetok podľa súvahy 
AKTÍVA   
 
A. I. 2. Dlhodobý nehmotný majetok (softvér) účet 013 
Stav k 1.1.2015                                                                            13 647,45 eur 
Prírastky                                                                                              0 
Úbytky                                                                                                 0 
Stav k 31.12.2015                                                                        13 647,45 eur 
Sú tu evidované 3 programy a to ASPI, Pozemková kniha a APV Korwin.  
 
A.I.5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok  účet 019 
Stav k 1.1.2015                                                                              40 743,56  eur 
Prírastky                                                                                                 0 
Úbytky                                                                                                    0 
Stav k 31.12.2015                                                                          40 743,56 eur 
Je tu evidovaný územný plán mesta. 
 
Oprávky sú vo výške  
Dlhodobý nehmotný majetok (softvér)                                        13 647,45 eur 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                                  2 760,00 eur 
Spolu:               16 407,45 eur 
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A.II. Dlhodobý hmotný majetok (vrátane pozemkov) účty 021, 022, 023, 031, 042 a 052 
Stav k 1.1.2015                                                                               20 846 764,42  
Prírastky                                                                                            2 334 574,72    
Úbytky                                                                                               1 840 127,83 
Stav k 31.12.2015                                                                            21 341 211,31 
                                                                          
Z toho: 
A.II.1. Pozemky    
Stav k 1.1.2015                                                                                 6 133 389,26      
Prírastky                                                                                                  3 185,98      
Úbytky                                                                                                     4 700,51 
Stav k 31.12.2015                                                                             6 131 874,73     
 
Prírastky  – v roku 2015 mesto nekupovalo žiadne pozemky. Prírastky ale sú a to v celkovej 
hodnote 3 185,98 eur a vznikli: 

•  3 067,68 eur zaevidovaním štyroch samostatných pozemkov rozdelených GP   
•  118,30 eur zámennou zmluvou č. 22/2015   

 
Úbytky -  sú v celkovej hodnote 4 700,51 eur a vznikli: 

•  3 047,76 eur rozdelením pozemkov GP na štyri pozemky 
•  1 569,39 eur predajom pozemkov kúpnymi zmluvami číslo 1,2,3,4,19,20 a 21/2015. 
•  50,16 eur vydržaním  pozemku 
•  33,20 eur zámennou zmluvou č. 22/2015 

 
 
A.II.4. Budovy a stavby  účet 021 
Stav k 1.1.2015                                                                                12 604 934,27 
Prírastky                                                                                            1 006 869,75 
Úbytky                                                                                                  784 196,18 
Stav k 31.12.2015                                                                            12 827 607,84 
 
 
Budovy 
Prírastky sú vo výške 950 696,55 eur  a vznikli investičnou výstavbou, presunom z účtu 042 
obstaranie dlhodobého majetku: 
     
  Nové budovy: 

•  124 223,31WC a sprchy Tajch 
•  33 265,82 eur garáž ul. M.R.Štefánika 
 
Zhodnotené budovy: 
•  229 137,00 eur Zateplenie budovy Podnikateľského centra 
•  141 416,30 Zateplenie budovy MsÚ 
•  368 151,88 Rekonštrukcia MŠ Nábrežná 
•  36 635,20 Rekonštrukcia objektu M.R.Štefánika 691/27 
•  16 249,19 CVČ výmena okien 
•  1617,85 Klimatizácia v IC 

 
Úbytky sú vo výške 741 190,89 eur a vznikli: 
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� 124 223,31 eur prevodom správy majetku mesta na Technické služby mesta – WC 
a sprchy Tajch   

� 368 151,88 eur prevodom správy majetku mesta na MŠ Nábrežná – rekonštrukcia MŠ 
� 16 249,19 eur prevodom správy majetku mesta na Centrum voľného času – výmena 

okien 
� 232 566,51 eur predajom 12 bytov z bytovky A5 a 2 bytov z bytovky A6 Pod 

sekvojou 
 
Stavby 
Prírastky sú vo výške 56 173,20 eur  a vznikli investičnou výstavbou, presunom z účtu 042 
obstaranie dlhodobého majetku: 
 
      Nové stavby: 

•  2 687,40 eur Spevnená plocha ul. Cintorínska 
•  647,20 eur Prístrešok pre vozidlo záchrannej služby Bernolákova 3 
•  4 485,00 eur Rekonštrukcia chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej zelene  
 
Zhodnotené stavby: 
•  8 035,71 eur Historická budova zvonice na Zvoničke 
•  16 683,63 eur Schodisko ul. Nábrežná 
•  23  634,26 eur Schodisko Námestie slobody 

 
Úbytky sú vo výške 43 005,29 eur a vznikli: 

� 2 687,40 eur prevodom správy majetku mesta na Technické služby mesta – Spevnená 
plocha ul. Cintorínska 

� 16 683,63 eur prevodom správy majetku mesta na Technické služby mesta - 
Schodisko ul. Nábrežná 

� 23  634,26 eur prevodom správy majetku mesta na Technické služby mesta - 
Schodisko Námestie slobody 

 
 
A.II.5. Samostatné hnuteľné veci účet 022  
Stav k 1.1.2015                                                                                 230 234,63   
Prírastky                                                                                                    0 
Úbytky                                                                                                11 433,72  
Stav k 31.12.2015                                                                             218 800,91    
 
Úbytky vznikli: 

� 8 946,11 eur vyradením neupotrebiteľného majetku mesta a to starého servera, ktorý 
bol nahradený novým a výkonnejším  

� 1 959,83 eur vyradením opotrebovanej nefunkčnej kopírky z Informačného centra 
� 527,78 eur vyradením koncového zosilovača z OKI z roku 1994  

 
 
A.II.6. Dopravné prostriedky účet 023  
Stav k 1.1.2015                                                                                   1 233 966,86 
Prírastky                                                                                                   37 291,59          
Úbytky                                                                                                          0                   
Stav k 31.12.2015                                                                               1 271 258,45   
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Prírastky sú vo výške 37 291,59 eur  a vznikli:  
•  Darovacou zmluvou č. CPBB-OA-2015/00687-026 z Ministerstva vnútra SR – mestu 

bolo darované motorové vozidlo Kia cee´d. Vozidlo je z roku 2007, obstarávacia 
hodnota 20 175,59 eur, v čase darovania je odpísané a má zostatkovú cenu nula.   

•   Zakúpením nového vozidla Škoda Octavia 1,4 v hodnote 17 116 eur. 
 
 
A.II.11. Obstaranie dlhodobého majetku (rozostavané investície) účet 042 
 
Stav k 1.1.2015                                                                                     644 239,40eur  
Prírastky                                                                                               495 161,07 eur 
Úbytky – zaradenie do majetku                                                         1 025 335,75 eur 
Stav k 31.12.2015                                                                                 114 064,72 eur 
 
Prírastky v celkovej hodnote 495 161,07 eur predstavujú akcie realizované, alebo 
pripravované na realizáciu v priebehu roka:  
� WC a sprchy Tajch 
� Garáž pri objekte M.R.Štefánika 
� Vyhliadková veža Háj  
� Rekonštrukcia historickej budovy zvonice na Zvoničke 
� Prístrešok pre autá záchrannej služby na ul. Bernolákova 3 
� Rekonštrukcia chodníkov v meste 
� Spevnená plocha na ul. Cintorínska 
� Schody pri VÚB a Polícii 
� Zateplenie budovy PC 
� Prípravné dokumentácie na garáž M.R.Štefánika, chodník ZUŠ, Zateplenie Domu 

služieb, WC ul. Cintorínska, odstavný pruh chodníka pri ZŠ 
 
 

Úbytky vo výške 1 008 219,75 eur sú presuny po ukončení akcie, skolaudovaní a zaradení do 
majetku mesta v správe MsÚ: 
� Rekonštrukcia MŠ Nábrežná 
� WC a sprchy Tajch 
� Zateplenie budovy MsÚ 
� Rekonštrukcia objektu M.R.Štefánika 3 
� Garáž pri objekte M.R.Štefánika 3 
� CVČ výmena okien 
� Rekonštrukcia historickej budovy zvonice na Zvoničke 
� Prístrešok pre autá záchrannej služby na ul. Bernolákova 3 
� Rekonštrukcia chodníkov v meste 
� Spevnená plocha na ul. Cintorínska 
� Schody pri VÚB a Polícii 
� Zateplenie budovy PC 
� Klimatizácia do IC 

 
Úbytky vo výške 17 116 eur predstavujú zakúpený HIM zaradený do používania: 
      -    nové vozidlo Škoda Octávia 
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A.II.12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok  účet 052 
 
Stav k 1.1.2015                                                                                                   0 eur 
Prírastky                                                                                               792 066,33 eur 
Úbytky                                                                                                    14 461,67eur 
Stav k 31.12.2015                                                                                 777 604,66 eur 
 
Na modernizáciu verejného osvetlenia v zmysle výzvy z Ministerstva hospodárstva v rámci 
operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast mesto bolo úspešné pri 
podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Projekt bol schválený. Výdavky  boli 
spojené s úhradou preddavkových faktúr za realizáciu projektu, čo bolo  umožnené v zmysle 
podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s tým, že refundácia 
nákladov zo strany riadiaceho orgánu bude uskutočnená začiatkom roku 2016.    
 
Opis a hodnota majetku v obstarávacích cenách k 31.12.2015: 
Pozemky                                                                                           6 131 874,73 eur 
Budovy, stavby                                                                              12 827 607,84 eur 
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár                                                 218 800,91 eur 
Dopravné prostriedky                                                                      1 271 258,45 eur 
Obstaranie DHM                                                                                 114 064,72 eur 
Poskytnuté preddavky na DHM                                                          777 604,66 eur 
Spolu:                                                                                             21 341 211,31 eur 
 
Opravné položky 
K dlhodobému hmotnému majetku sú vytvorené opravné položky vo výške 14 730,98 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. 
 
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       5 736 622,29 eur 
Samostatné hnuteľné veci         143 716,13 eur 
Dopravné prostriedky                  1 070 520,78 eur 
Obstaranie dlhodobého majetku                                                            38 794,62 eur 
Spolu:         6 989 653,82 eur 
 
Zostatková hodnota majetku k 31.12.2015: 
Pozemky        6 131 874,73 eur 
Budovy a stavby       7 090 985,55 eur 
Samostatné hnuteľné veci           75 084,78 eur 
Dopravné prostriedky          200 737,67 eur 
Obstaranie DHM                                                                                   75 270,10 eur 
Poskytnuté preddavky na DHM                                                          777 604,66 eur 
Spolu:                  14 351 557,49 eur 
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Prebytočný a neupotrebiteľný majetok 
Desať objektov je evidovaných ako prebytočný a neupotrebiteľný majetok – bývalá kuchyňa 
pri CVČ, rekreačný objekt Zvonička, bývalý Záhumenských dom, objekt lesného 
hospodárstva Banská dolina, murovaná trafostanica ul. Kollárova, umývacia rampa  
medziskládka KO na ul. Železničný rad, Kancelárie MsBP ul. Cintorínska (bývalé sídlo 
MsBP), Objekt A. Kmeťa 604/7 (bývalý klub dôchodcov), Objekt sociálneho bývania Stará 
Huta a Chata Vojšín. Murovaná trafostanica ul. Kollárova bola v januári 2016 predaná. 
  
      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 knižničného fondu. Ďalej je uzatvorené poistenie 
zodpovednosti za enviromentálnu škodu ČOV Tajch. 
     Mesto muselo poistiť majetok nadobudnutý z eurofondov. Mesto má poistené motorové 
vozidlá a pracovné stroje v rámci „Nákupu čistiacej techniky“, chodníky v rámci 
„Regenerácie centra mesta“, vozidlá a pracovné stroje v rámci „Úpravy zložiek biologicky 
rozložiteľného odpadu“ a verejné osvetlenie v rámci „Modernizácie verejného osvetlenia“ 
     V roku 2015 bola zaznamenaná jedna poistná udalosť na majetku mesta, kedy došlo 
motorovým vozidlom k poškodeniu stĺpa verejného osvetlenia. Poisťovňa vyplatila mestu 
náhradu škody vo výške 905 eur.  
 
     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 parc. č. 6320/42 
a na pozemok KNC parc. 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. 

  
          
A. III. Dlhodobý finančný majetok účty 061 a 063 
 
Stav k 1.1.2015                                                                                         1 946 351,64 eur 
Stav k 31.12.2015                                                                                     1 946 351,64 eur 
 
Podiely v dcérskej ÚJ  účet 061                                   Podiel na ZI                             
Majetkový vklad do MsL, s.r.o.                       100 %                     186 013,49 eur 
Majetkový vklad do MsBP Nová Baňa, s.r.o.                100 %    303 522,15 eur 
Majetkové vklady spolu:                                          489 535,64 eur 
 
Cenné papiere účet 063 
Akcie Prima banky Slovensko, a.s.       0,056  %                                26 334,00 eur 
Akcie StVs, a.s.                                                 0,97 %                              1 430 482,00 eur 
Spolu cenné papiere:                                                                                  1 456 816,00 eur 
Hodnota akcií je bez zmeny. 
 
 
B. I. Zásoby účty 112 a 132 
Materiál                                                                                                          17 241,14 eur 
Tovar                                                                                                                5 497,87 eur 
Spolu                                                                                                              22 739,01 eur 
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Opravné položky k zásobám mesto nevytvára. Zásoby sú poistené pre prípad ukradnutia veci 
a pre prípad zničenia živelnou alebo vodovodnou udalosťou. 
 
 
B. II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy účet 351 a  355 
         Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa                            197,53 eur 
         Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC                                          3 025 402,18 eur 
         Spolu:                                                                                                       3 025 599,71 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 2 979 187,28 a neminuté transfery 46 214,90 eur.  
B. IV. Pohľadávky účty 311, 314, 318 a 319  
Odberatelia                                            13 493,92 eur    za služby 
Poskytnuté prevádzkové preddavky      13 780,11 eur   za poštový priečinok a verejné osvetl. 
Z nedaňových príjmov                        114 596,56 eur    za pokuty, exekučné a súdne trovy,  
                                                                                         odpadové vody, nájomné za nebytové   
                                                                                         priestory, poplatok za KO a DSO, 
                                                                                         kúpne ceny 
Z daňových príjmov obcí                 44 269,79 eur         daň za psa, daň z nehnuteľností, 
Iné pohľadávky                                      921,14 eur         obec Orovnica za stavebný úrad 2015 
Spolu:                                             187 061,52 eur 
 
Z toho v lehote splatnosti:                  28 712,78 eur 
          po lehote splatnosti:              159 443,73 eur 
          preplatky                                    1 094,99 eur 
 
Opravné položky  k pohľadávkam 
Odberatelia                                        11 953,66 eur 
Nedaňové príjmy obcí            61 429,51 eur 
Za daňové príjmy obcí            22 676,25 eur 
Spolu:                                                96 059,42 eur 
Opravné položky boli vytvorené na dlhodobé pohľadávky. 
 
Zriadené záložné práva na zabezpečenie daňového nedoplatku v troch prípadoch k 31.12.2015 
pretrvávali a to na nehnuteľnosti: 

•  Stavba administratívnej budovy súpisné číslo 73 na CKN parcele č. 4836/2,  stavba 
píly na CKN parcele číslo 4835/34 súpisné číslo 2005, stavba píly na CKN  parcele 
číslo 4836/1 súpisné číslo 2005, stavba prístrešku pre mechanizmy na CKN parcele č. 
4835/35 súpisné číslo 2006, stavba prístrešku na CKN parcele č. 4835/36 súpisné číslo 
2007 v podiele 1/1, zapísané na LV č. 5242, k.ú. Nová Baňa (Drevovýroba s.r.o.), 

•  Budova súpisné číslo 53 na CKN parcele 4796/3 zapísanej na liste vlastníctva č. 8429, 
k. ú. Nová Baňa (Miroslav Dokupil), 

•  Stavba spoločenskej miestnosti súpisné číslo 1817 na CKN parcele 136/2 zapísanej na 
liste vlastníctva č. 3538, k. ú. Nová Baňa (Mgr.Eva Malinová). 
 

B.V. Finančné účty – účty 211, 213 a 221      
 
1. Pokladnica                                                                                           4 190,04 eur 
2. Ceniny (stravné lístky)                                                                           112,37 eur     
3. Bankové účty              
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Účet číslo Názov v  eur 
SK19 0200 0000 0000 1442 9422 Bežný účet VÚB 324 763,54
SK34 0200 0000 0011 6682 4557 Informačné centrum 120,80
SK39 0200 0000 0014 7456 0653 Dotačný účet – prenesené kompetencie 12 144,61
SK79 0200 0000 0014 7817 0855 Fondový účet 273,65
SK50 0200 0000 0022 4889 5353 Rezervný fond 61 548,72
SK74 5600 0000 0014 0020 2001 Bežný účet Prima banka 29,53
SK49 0900 0000 0050 4918 0279  Bežný účet SLSP 3 137,96
Bežné účty spolu:  402 018,81
  
Spolu finančný majetok:                                                                               406 321,22 eur 
Peniaze v pokladni a ceniny sú poistené pre prípad ukradnutia hodnôt. 
 
C. Časové rozlíšenie účet 381   
C.1. Náklady budúcich období 

•  predplatné                   160,90 eur 
•  poistné                            1 648,91 eur 
•  telefónne poplatky – pravidelné poplatky                                       262,79 eur 
•  prístupy – I samospráva a doména zvonička                                   124,79 eur 
      Spolu                                                                                              2 197,39 eur 
             

C.3. Príjmy budúcich období 
•  Nevyúčtovaná dotácia DHZ poskytnutá v roku 2015                 3 067,90 eur 

 
 
PASÍVA 
 
A.   Vlastné imanie   
A.I. Oceňovacie rozdiely účet 414 
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                    275 900,87 eur 
          Reálna  hodnota vlastného imania spoločností  MsL a MsBP. 
 
A. III. 1.Výsledok hospodárenia  účet 428  
           Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov          13 531 220,29 eur 
           Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                        51 434,28 eur 
           Spolu                                                                                              13 582 654,57 eur 
 
B.  Záväzky 
 
B.I.2.  Ostatné rezervy účet 459                                                                    204 000,00 eur 

Rezerva je vytvorená na prebiehajúci súdny spor s firmou Trading Universal Services, 
s.r.o. K ysucký Lieskovec – podaná žaloba o zaplatenie ušlého zisku, úrokov 
z omeškania a náhrady trov konania zo zrušenej zmluvy na akciu „Kanalizačný zberač 
ul. Kamenárska“. 

 
B. I.4. Ostatné  krátkodobé rezervy účet 323 

Mzdy, dovolenka, vrátane sociálneho zabezpečenia (IC)                             42,32 eur 
Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                         3 653,65 eur 

  Audit                                                                                                          2 580,00 eur 
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SAD Zvolen prepravné                                                                              3 200,00 eur 
      Spolu                                                                                                          9 475,97 eur 
 
B.II.5.  Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC účet 357 
             (nepoužitý transfer pre ZŠ zo IV. štvrťroka 2015)                                   12 085,41 eur 
     
B.III.   Dlhodobé záväzky účet 479, 472 
B.III.1.Ostatné dlhodobé záväzky  479                                                             1 566 465,14 eur 
B.III.4. Záväzok zo sociálneho fondu  472                                                              4 856,23 eur    
           Spolu:                                                                                                     1 571 321,37 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              1 526,13 eur 
3. Prijaté preddavky             7 588,89 eur 
5. Nevyfakturované dodávky                                                                    3 145,91 eur 
9. Iné záväzky                                      743,21 eur 
12. Zamestnanci             25 579,37 eur 
14. Zúčtovanie s orgánmi NP          16 732,32 eur 
17. Ostatné priame dane             2 284,61 eur 

Spolu                                                                                                    57 600,44 eur 
 
B.V.   Bankové úvery účet 461 
B.V.1.Bankový úver dlhodobý                                                                         300 097,16 eur 
B.V.2.Bežný bankový úver                                                                               654 686,84 eur 
          Spolu                                                                                                       954 784,00 eur 
 
 
C. Časové rozlíšenie    
C.1. Výdavky budúcich období 

•  Úroky nevyúčtované – verejné osvetlenie                                                    12,55 eur 
   
  Výnosy budúcich období účet 384                                                                        

•  nájomné prijaté vopred              12 713,61 eur 
•  predplatné za Novobanské noviny                                                                306,80 eur 
•  zmluva o budúcej kúpnej zmluve                                                                      1,00 eur 
•  exekučné trovy                                                                                            1 674,46 eur 
•  hodnota majetku nadobudnutého mimo vlastných zdrojov                 3 204 288,97 eur                       

Spolu:                                                                                                    3 218 984,84 eur 
 
 

Majetok inventarizovaný na podsúvahových  účtoch 
DDHM (33 – 1 700 eur)                     232 903,59 eur 
DDNM  (33 – 2 400 eur)            25 973,60 eur 
Projektové dokumentácie za nerealizované projekty                                        45 081,81 eur   
Vypožičaný majetok – MVSR (matrika a hasičské auto)                               130 431,40 eur                               
Nevymožiteľné pohľadávky                                                                            205 354,18 eur 
Knihy (mestská knižnica)                                                                                102 256,73 eur 
Pokutové bloky                                                                                                    4 660,00 eur 
Spolu (vyrovnávací účet podsúvahový)                                                        - 746 661,31 eur                            
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Drobný DHM  – v priebehu roka boli na MsÚ zakúpené počítače, tablet, UPS záložné zdroje, 
tlačiarne, kancelárske regále do archívu, tlačiareň, zásobníky na vôňu, fotopasca, 
monitorovacie zariadenie, klimatizácia mobilná, čítačka peňazí, skartátor, digitálny mixpult 
a procesor k ozvučovaciemu zariadeniu, reprobedne dvojpásmové, kancelárske kreslá.  
OKI – vstavaná skriňa, vysávač, stolička, skrinky. 
MsK - knižničné regále. 
Historická budova zvonice na Zvoničke - Socha Jána Nepomuckého. 
 
     Majetok mesta bol v priebehu roka dvakrát vyraďovaný a to v marci a v decembri, o čom 
sú spísané zápisy ÚIK schválené primátorom mesta. Vyraďovaný majetok bol 
neupotrebiteľný, zastaralý, zničený a nefunkčný.  
 
Rozdiel majetku a záväzkov za MsÚ je 13 858 555,44 eur. 
 
V Novej Bani, dňa   15. februára 2016 
 
Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová 
                      vedúca FO MsÚ a predseda ÚIK 
 
 
 
 
                                                                                                        Mgr. Ján Havran 
                                                                                                               primátor 



Stav majetku mesta k 31.12.2015 strana 1

v eur
DNM hnuteľné dopravné obstaranie oprávky Preddavok DHM 

úsek DNM oprávky spolu pozemky stavby veci prostriedky DHM a opr.pol. na DHM spolu
Propagácia
Kultúrne domy 15 878,11 15 878,11
Mestská knižnica 10 420,22 10 420,22
Denné centrum seniorov LIPA 493,76 493,76
Výstavba mesta 113 120,30 -38 794,62 777 604,66 851 930,34
Chata Tajch 547,57 547,57
Budovy,pozem.,stavby, HIM,. 40 743,56 -2 760,00 37 983,56 6 131 874,73 12 827 607,84 129 971,03 1 189 189,58 -6 950 859,20 13 327 783,98
Obchodno-prev-centrum 0,00
Radničná vináreň 446,66 446,66
Zvonička 843,78 843,78
Bývalé SSŠ 9 875,19 9 875,19
Vnútorná správa 13 647,45 -13 647,45 0,00 48 906,02 82 068,87 944,42 131 919,31
Mestská polícia 0,00
Informačné centrum 1 418,57 1 418,57
Financie a fin. Investície 0,00
Zúčtovanie odvodov RO 0,00
Zúčtovanie transferov obce 0,00
Pohľadávky 0,00
Náklady budúcich období 0,00
Príjmy budúcich období 0,00
MsÚ  spolu: 54 391,01 /16 407,45 37 983,56 6 131 874,73 12 827 607,84 218 800,91 1 271 258,45 114 064,72 /6 989 653,82 777 604,66 14 351 557,49

Majetok mesta zobrazený v súvahe



tab.č. 1

strana 2

v eur
majetkové cenné zúčtov. zúčtov. opravné finančné náklady príjmy majetok

úsek vklady papiere spolu zásoby odvod. transf. pohľadáv. položky spolu ceniny účty bud.obd. bud.obd. spolu
Propagácia 15 568,64 15 568,64
Kultúrne domy 15 878,11
Mestská knižnica 10 420,22
DSC LIPA 493,76
Výstavba mesta 54,29 851 984,63
Chata Tajch 547,57
Budovy,pozem.,stavby, HIM 13 365 767,54
Obchodno-prev-centrum 0,00 0,00
Radničná vináreň 446,66
Zvonička 843,78
Bývalé SSŠ 9 875,19
Vnútorná správa 1 539,38 133 458,69
Mestská polícia 76,74 76,74
Informačné centrum 5 499,96 6 918,53
Financie a fin. Investície 489 535,64 1 456 816,00 1 946 351,64 112,37 406 208,85 2 352 672,86
Zúčtovanie odvodov RO 197,53 197,53
Zúčtovanie transferov obce 3 025 402,18 3 025 402,18
Pohľadávky 187 061,52 -96 059,42 91 002,10 91 002,10
Náklady budúcich období 2 197,39 2 197,39
Príjmy budúcich období 3 067,90 3 067,90
MsÚ  spolu: 489 535,64 1 456 816,00 1 946 351,64 22 739,01 197,53 3 025 402,18 187 061,52 /96 059,42 91 002,10 112,37 406 208,85 2 197,39 3 067,90 19 886 820,02



tab. č. 2
Stav majetku mesta k 31.12.2015

v eur
Úsek DDNM DDHM PD pokutové investície nevymožit. knihy vypožičaný Spolu

bloky pohľadáv. majetok
Požiarna ochrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kultúrne domy 1 788,55 31 741,78 0,00 0,00 33 530,33
Mestská knižnica 4 432,98 21 597,36 0,00 102 256,73 128 287,07
Denné centrum seniorov LIPA 0,00 3 510,38 0,00 0,00 3 510,38
Výstavba mesta 0,00 0,00 45 081,81 200 952,71 0,00 246 034,52
Chata Tajch 0,00 2 305,30 0,00 0,00 2 305,30
Budovy,pozem.,stavby, HIM,. 0,00 16 878,47 0,00 0,00 16 878,47
Mestský klub 2 437,17 2 437,17
Kalvárska 37 983,57 983,57
Bernolákova 3 299,00 299,00
Obchodno5prev5centrum 0,00 1 111,29 0,00 0,00 1 111,29
Radničná vináreň 0,00 23 574,38 0,00 0,00 23 574,38
Zvonička 0,00 52,67 0,00 0,00 52,67
Historická budova Zvonice 5 socha 560,00 560,00
Dom služieb 0,00 72,28 0,00 0,00 72,28
Klub mladých Štále 0,00 61,24 0,00 0,00 61,24
Bývalé SSŠ 0,00 4 130,16 0,00 0,00 4 130,16
Objekt ul. Osvety 0,00 288,79 0,00 0,00 288,79
Vnútorná správa 17 375,07 111 144,80 0,00 3 750,00 0,00 132 269,87
Mestská polícia 0,00 0,00 0,00 910,00 910,00
Informačné centrum 2 377,00 12 154,95 0,00 0,00 14 531,95
Nevymožiteľné  pohľadávky 0,00 0,00 0,00 4 401,47 4 401,47
Vypožičaný majetok 130 431,40 130 431,40
MsÚ  spolu: 25 973,60 232 903,59 45 081,81 4 660,00 200 952,71 4 401,47 102 256,73 130 431,40 746 661,31



Pohľadávky k 31.12.2015

v lehote po lehote Rok Predchádzajúce
splatnosti splatnosti 2015 roky spolu

311 Informačné centrum 0,00 502,65 502,65 0,00 502,65 210,00 292,65 502,65

311 MPO služby 48,53 13 039,80 12 991,27 0,00 13 039,80 3 025,08 10 014,72 13 039,80

Pohľadávky iné 48,53 13 542,45 13 493,92 0,00 13 542,45 3 235,08 10 307,37 13 542,45

318 MsBP - nájomné za dec. splatné v januári 5 379,57 5 379,57 5 379,57 0,00 5 379,57 0,00 5 379,57

318 Náhrada škody 0,00 3 592,19 3 592,19 0,00 3 592,19 0,00 3 592,19 3 592,19

318 Pokuty MsP 0,00 515,85 515,85 0,00 515,85 0,00 515,85 515,85

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 20,00 0,00 20,00

318 Pokuty VŽPaSM 0,00 2 439,68 2 439,68 2 439,68 0,00 2 439,68 2 439,68

318 Komunálne odpady - pohľadávky krátkodobé 492,43 13 690,93 13 198,50 0,00 13 690,93 13 690,93 0,00 13 690,93

318 Kúpna cena - pozemky + byty 0,00 9 751,10 9 751,10 9 553,10 198,00 9 751,10 0,00 9 751,10

318 Pohľadávky  za pohrebné trovy 0,00 71,36 71,36 0,00 71,36 71,36 0,00 71,36

318 Odpadové vody - Tajch 0,00 1 501,99 1 501,99 0,00 1 501,99 880,00 621,99 1 501,99

318 Poplatky oddelenia VŽPaSM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,28 0,00

318 Za znečisťovanie ovzdušia 24,03 167,33 143,30 0,00 167,33 0,00 167,33 167,33

318 Nájomné - za pozemky 0,48 26 070,62 26 070,14 0,00 26 070,62 33,19 26 037,43 26 070,62

318 Nájomné - za priestory 20,39 13 191,19 13 170,80 0,00 13 191,19 4 859,37 8 331,82 13 191,19

318 Za exekučné a súdne trovy 0,00 2 172,71 2 172,71 0,00 2 172,71 0,00 2 172,71 2 172,71

318 MPO - služby - pohľadávky dlhodobé 0,00 50,74 50,74 0,00 50,74 0,00 50,74 50,74

318 Komunálne odpady - pohľadávky dlhodobé 114,06 34 898,37 34 784,31 0,00 34 898,37 0,00 34 898,37 34 898,37

318 Nájomné - za priestory - pohľadávky dlhodobé 0,00 1 734,32 1 734,32 0,00 1 734,32 0,00 1 734,32 1 734,32

Pohľadávky za rozpočtové príjmy 651,39 115 247,95 114 596,56 14 932,67 100 315,28 34 685,52 80 572,71 115 247,95

319 Daň za psa - pohľadávky krátkodobé 6,65 970,17 963,52 0,00 970,17 970,17 0,00 970,17

319 Daň z nehnuteľností - pohľadávky krátkodobé 326,96 14 265,16 13 938,20 0,00 14 265,16 14 265,16 0,00 14 265,16

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 0,00 111,30 111,30 0,00 111,30 111,30 0,00 111,30

319 Daň za verejné priestranstvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

319 Daň za psa - pohľadávky dlhodobé 10,64 1 262,75 1 252,11 0,00 1 262,75 0,00 1 262,75 1 262,75

319 Daň z nehnuteľností - pohľadávky dlhodobé 50,82 28 022,28 27 971,46 0,00 28 022,28 0,00 28 022,28 28 022,28

319 Pohľadávky za daňové príjmy 395,07 44 664,86 44 269,79 0,00 44 664,86 15 346,63 29 318,23 44 664,86

314 Poskytnuté prevádzkové preddavky 0,00 13 780,11 13 780,11 13 780,11 0,00 13 282,20 497,91 13 780,11

378 Iné pohľadávky - OcÚ orovnica 0,00 921,14 921,14 0,00 921,14 921,14 0,00 921,14

Pohľadávky celkom 1 094,99 188 156,51 187 061,52 28 712,78 159 443,73 67 470,57 120 696,22 188 156,51

NedoplatkyNedoplatky
účet Pohľadávky preplatky nedoplatky spolu



Vývoj pohľadávok 

2014 2015

311 Informačné centrum 342,65 292,65 286,65 310,85 502,65

311 MPO služby 4 520,10 7 274,35 7 856,47 10 678,53 13 039,80

Pohľadávky iné 4 862,75 7 567,00 8 143,12 10 989,38 13 542,45

318 MsBP - nájomné za december splatné v januári 5 379,57 5 379,57 5 379,57 5 379,57 5 379,57

318 Náhrada škody 3 591,78 3 592,19 3 592,19 3 592,19 3 592,19

318 Pokuty MsP 597,43 660,62 597,43 523,45 515,85

318 Pokuty ObÚ 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00

318 Pokuty za priestupky 137,99 99,80 132,99 132,99 20,00

318 Pokuty za VŽPaSM 2 439,68

318 Komunálne odpady - pohľadávky krátkodobé 12 796,13 35 822,20 16 380,78 14 524,67 13 690,93

318 Kúpna cena - byty, poz. 3 696,30 3 798,89 3 428,89 2 502,00 9 751,00

318 Pohľadávky oddelenia kultúry 0,00 0,00 10,73 0,00 0,00

318 Pohľadávky za pohrebné trovy 71,36

318 Odpadové vody - Tajch 1 455,71 1 937,71 2 827,37 3 157,71 1 501,99

318 Poplatky oddelenia VŽPaSM - separ.zložky odapdu 2 696,43 2 932,54 4 805,74 4 973,36

318 Za znečisťovanie ovzdušia 147,41 147,41 143,32 193,12 167,33

318 Nájomné - za pozemky 26 426,01 26 555,90 27 144,31 26 612,25 26 070,62

318 Nájomné - za priestory 10 771,09 15 543,20 14 557,43 15 299,88 13 191,19

318 Za exekučné a súdne trovy 2 690,63 2 724,61 2 654,85 2 356,82 2 172,71

318 MPO - služby - pohľadávky dlhodobé 177,12 177,12 30,82 30,82 50,74

318 Komunálne odpady - pohľadávky dlhodobé 14 834,61 0,00 27 594,12 30 900,63 34 898,37

318 Nájomné - za priestory - pohľadávky dlhodobé 1 837,22 0,00 1 734,32 1 734,32 1 734,32

318 cintorínske poplatky 529,99 520,03 0,00 0,00 0,00

Pohľadávky za rozpočtové príjmy 87 795,42 99 921,79 111 044,86 111 943,78 115 247,85

319 Daň za psa - pohľadávky krátkodobé 219,20 759,21 878,54 673,92 970,17

319 Daň z nehnuteľností - pohľadávky krátkodobé 10 966,21 39 551,60 15 998,03 8 876,88 14 265,16

319 Za nevýherné hracie prístroje 16,60 0,00 16,6 33,20 33,20

319 Daň za ubytovanie 0,00 0,00 0 142,80 111,30

319 Daň za verejné priestranstvo 99,58 0,00 99,58 0,00 0,00

319 Daň za psa - pohľadávky dlhodobé 250,55 0,00 587,97 899,07 1 262,75

319 Daň z nehnuteľností - pohľadávky dlhodobé 21 357,58 0,00 27536,85 33 573,61 28 022,28

319 Pohľadávky za daňové príjmy 32 909,72 40 310,81 45 117,57 44 199,48 44 664,86

314 Poskytnuté prevádzkové preddavky 0,00 0,00 497,91 497,91 13 780,11

378 Iné pohľadávky - OcÚ Orovnica - stavebný úrad 921,14

335 Pohľadávky voči zamestnancom 0,00 0,00 22,88

Pohľadávky celkom 125 567,89 147 799,60 164 826,34 167 630,55 188 156,41

Korekcia (opravné položky) �84 028,97 �96059,42

Netto 83 601,58 92 096,99
���������	
������ ����������

Netto bez VO 78 814,79

účet Pohľadávky 2011 2012 2013



Vývoj pohľadávok mesta Nová Baňa 

Medziročné porovnanie k 31.3.

Nedoplatky k 31.3.2014 k 31.3.2015 k 31.3.2016

Daň z nehnuteľností 38 409,02 41 907,84 32 801,76

Komunálny odpad 37 424,06 40 173,89 44 152,85

Nájomné pozemky 26936,18 26638,39 26070,62

Nájomné budovy 7 233,85 9 700,74 8 235,48

Spolu 75 833,08 82 081,73 76 954,61
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V Novej Bani, 26.4.2016

Vypracovala: 

Ing. Katarína Ditteová

vedúca FO MsÚ
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TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÁ BA ŇA 
Dlhá lúka 18, 968 46  Nová Baňa 

 
Správa o inventarizácii majetku Technických služieb k 31.12.2015 

 
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 04.12.2015 vykonaná riadna 
inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2015.  
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 Úč ROPO SFOV 1 – 01. O výsledkoch inventarizácie boli spísané 
inventarizačné zápisy.  
 
Pri inventarizácii bol k 31.12.2015 zistený nasledovný stav majetku, záväzkov a pohľadávok: 
 
AKTÍVA 
A) Neobežný majetok      979 939,43  
A.I) dlhodobý nehmotný majetok: riadok súvahy č. 003 = aktíva   Nemáme 
A.II) dlhodobý hmotný majetok: Súvaha aktíva r. 011 = 979 939,43 €.   Z toho: 
 
A.II.1) Obstarávacia cena 
1) Stav účtu 021 – Stavby  
Stav k 31.12.2014       821 244,70 
Prírastky +        167 228,60 
Úbytky -                    0,00 
Presuny         0,00 
Stav k 31.12.2015       988 473,30 
 
Prírastky vo výške 167 228,60 € vznikli: 
V roku 2015 bol Technickým službám zverený do správy nasledovný majetok mesta Nová 
Baňa: 

a) Spevnená plocha, ul. Cintorínska – v hodnote 2 687,40 € 
� Majetok bol zverený do správy TS na základe Zmluvy o zverení správy majetku mesta 

Nová Baňa č. 1/2015 zo 14.mája 2015. Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová 
Baňa správcovi majetku: TS Nová Baňa bola schválená v Uznesení č. 36/2015 MsZ mesta 
Nová Baňa. 
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b) Schodisko pri VUB, ul. Námestie slobody – v hodnote 23 634,26 € 
c) Schodisko pri Polícii, ul. Nábrežná – v hodnote 16 683,63 € 

� Majetok bol zverený do správy TS na základe Zmluvy o zverení správy majetku mesta 
Nová Baňa č. 4/2015 z 13.októbra 2015. Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová 
Baňa správcovi majetku: TS Nová Baňa bola schválená v Uznesení č. 67/2015 MsZ mesta 
Nová Baňa. 

d) Záchody a sprchy Tajch – v hodnote 124 223,31 € 
� Majetok bol zverený do správy TS na základe Zmluvy o zverení správy majetku mesta 

Nová Baňa č.5/2015 z 22.12.2015. MsZ schválilo zverenie majetku mesta Nová Baňa do 
správy TS dňom 23.12.2015. 
 

2) Stav účtu 022 – Samostatné hnuteľné veci  
Stav k 31.12.2014       238 453,61 
Hlavná činnosť   
Stav k 31.12.2014       209 848,61 
Prírastky +          43 912,21 
Úbytky -                    0,00 
Presuny         0,00 
Stav k 31.12.2015       253 760,82  
Podnikateľská činnosť 
Stav k 31.12.2014        28 605,00 
Stav k 31.12.2015        28 605,00 
Stav k 31.12.2015 Spolu      282 365,82 
 
Prírastky vo výške 43 912,21 € vznikli: 

a) Zberný dvor pre separovaný odpad – v hodnote 19 661,99 € 
Z príspevku mesta boli zakúpené tri ekosklady – sklad olejov, sklad elektroodpadu a sklad 
nebezpečného odpadu. V zmysle zákona o odpadoch, ktorý definuje a prikazuje spôsob 
skladovania odpadov sme do ekosladov zakúpili vybavenie (stojany, regále, kontajnery).  

b) Výdajný stojan na naftu – v hodnote 8 520 € 
Z kapitálového príspevku mesta sme zakúpili výdajný stojan na naftu 1x45/min. so 
zabudovaným tankomatom. Dodávateľom bola spoločnosť: EVOtech SK, s.r.o. 

c) Výkyvná radlica a zimný rozmetač – v hodnote 9 887,40 € 
Pre zabezpečenie čistenia a posýpania MK v prípade poruchy Tatry bolo potrebné zakúpiť 
zdroj pre vykonávanie týchto činností. Preto sme z kapitálového príspevku mesta zakúpili 
v decembri 2015 zimný rozmetač a radlicu na New Holland. Zimný rozmetač bol zakúpený 
v hodnote 6 906,60 € a radlica vo výške 2 980,80 €.  

d) Chladiaca technológia – v hodnote 5 842,82 € 
Chladiaca technológia - Split systém + chladiarenske dvere, dodávka a montáž chladiaceho 
zariadenia, bola zakúpená v celkovej hodnote 5 842,82 € z kapitálového príspevku mesta. 
Dodávateľom bola spoločnosť COLLER KLÍMA, s.r.o.  
 
3) Stav účtu 023 – Dopravné prostriedky 
Stav k 31.12.2014       526 195,14 
Prírastky +                   0,00 
Úbytky -                    0,00 
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Presuny         0,00 
Stav k 31.12.2015       526 195,14 
 
4) Stav účtu 028 – DDHM 
Stav k 31.12.2014           2 703,46 
Prírastky +            1 153,14 
Úbytky -                    0,00 
Presuny         0,00 
Stav k 31.12.2015           3 856,60  
 
Prírastky vo výške 1 153,14 € vznikli: 

a) Kamerový systém – v hodnote 1 153,14 € 
Do majetku TS sme zaradili kamerový systém, zakúpený z kapitálového príspevku mesta 
v roku 2014.  
  
5) Stav účtu 031 – Pozemky 
Stav k 31.12.2014       123 925,53 
Prírastky +                   0,00 
Úbytky -                    0,00 
Presuny         0,00 
Stav k 31.12.2015       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 31.12.2014       212 021,56 
Prírastky +          45 864,73 
Úbytky -           88 304,32 
Presuny         0,00 
Stav k 31.12.2015       169 581,97 
 
Prírastky v  hodnote 45 864,73 € a úbytky 88 304,32 € predstavujú nasledovné akcie: 

042 Obstaranie majetku Prírastky + Úbytky - 
Vybudovanie oporného múrika pri polícii 2 799,84 - 
Radlica hydraulická + zimný rozmetač 9 887,40 9 887,40 
Kamerový systém - 1 153,14 
Stojan na naftu 8 520,00 8 520,00 
Zberný dvor pre separovaný odpad 18 814,67 19 895,67 
Schody pri Polícii - 16 683,63 
Schody pri VUB - 23 634,26 
Chladiaca technológia 5 842,82 5 842,82 
Spevnené plochy ul. Cintorínska - 2 687,40 
042 Spolu 45 864,73 88 304,32 
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A.II.2) Oprávky a opravné položky 
Stav k 31.12.2014       1 073 384,03 
Prírastky +             41 074,90 
Úbytky -            0,00 
Stav k 31.12.2015       1 114 458,93 
 
A.II.3) Zostatková hodnota 
1) Zostatková hodnota pozemkov 
Stav k 31.12.2014          123 925,53 
Stav k 31.12.2015          123 925,53 
 
2) Zostatková hodnota stavieb 
Stav k 31.12.2014          475 847,39 
Stav k 31.12.2015          621 182,99 
 
3) Zostatková hodnota samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí 
Stav k 31.12.2014            30 181,83 
Hlavná činnosť            23 061,83 
Podnikanie              7 120,00 
Stav k 31.12.2015           58 371,60 
Hlavná činnosť           55 213,60 
Podnikanie              3 158,00 
 
4) Zostatková hodnota dopravných prostriedkov 
Stav k 31.12.2014            8 566,20 
Stav k 31.12.2015            6 182,20 
 
5) Zostatková hodnota DDHM 
Stav k 31.12.2014              617,46 
Stav k 31.12.2015              695,14 
 
A.III) Dlhodobý finančný majetok      Nemáme 
 
B) Obežný majetok         89 276,85 
B.I) Zásoby           19 054,32 
1) Materiál na sklade – účet 112       19 054,32 
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 31.12.2015 vo výške 19 054,32 €.  
 
Majetok máme poistený: 
- pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou: budovy, stroje, dopravné 
prostriedky,    DHM, obstaranie investícií, majetok vo výške 1 800 618,47 €, výška poistného 
1 080,37 €,  
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- zásoby – materiál na sklade vo výške 17 483,75 €,  výška poistného 10,49 €,  
- 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.II) Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy                  0,00 
B.III) Dlhodobé pohľadávky             0,00 
 
B. IV)  Krátkodobé pohľadávky     8 652,73 
1) Odberatelia – účet 311      3 084,22 
Z toho:  
Cintorín            255,00 
Hlavná činnosť           668,37 
Podnikateľská činnosť       2 160,85 
 
2) Iné pohľadávky – účet 378      5 568,51 
Z toho: 
Hlavná činnosť       4 997,52 
Podnikateľská činnosť         570,99 
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       61 569,80 
1) Pokladnica – účet 211              0,00 
2) Ceniny (poštové známky) – účet 213         151,88 
3) Bankové účty – účet 221      61 417,92 
Z toho: 
Účet hlavnej činnosti       50 501,78 
Účet podnikateľskej činnosti       9 664,26 
Účet sociálneho fondu      1 251,88 
 
C) Časové rozlíšenie        2 255,86 
1) Náklady budúcich období – účet 381     2 255,86 
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Náklady budúcich období sa týkajú nasledovných položiek: Predplatné mesačníka a časopisu 
Účtovníctvo ROPO a obcí, Personálny a mzdový poradca a Poradca 2016, 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                  - 45 281,58 
A.I) Oceňovacie rozdiely                  0,00 
 
A.II) Fondy                 1 516,01 
1) Zákonný rezervný fond – účet 421             1 516,01 
 
A.III) Výsledok hospodárenia       - 46 797,59 
1) Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov   - 31 731,68 
2) Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie     - 15 065,91 
 
B) Záväzky                         1 060 528,22 
B.I) Rezervy                    1 777,06 
1) Ostatné krátkodobé rezervy – účet 323                1 777,06 
Z toho: 
- Mzdy za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia PČ          877,06 
- Overenie účtovnej závierky – audit za rok 2015              900,00 
 
B.II) Zú čtovanie medzi subjektmi verejnej správy          1 017 560,12 
1) Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného  
celku – účet 355                 1 017 560,12 
 
B.III) Dlhodobé záväzky                  1 299,20 
1) Záväzky zo sociálneho fondu – účet 472               1 299,20 
 
B.IV) Krátkodobé záväzky              39 891,84 
1) Dodávatelia – účet 321                        616,82 
2) Iné záväzky – účet 379                  5 220,40 
3) Zamestnanci – účet 331              18 512,21 
4) Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdravot. poistenia – účet 336         11 972,80 
5) Daň z príjmov – účet 341                      396,12 
6) Ostatné priame dane – účet 342                2 030,50 
7) Daň z pridanej hodnoty – účet 343                1 142,99 
 
C) Časové rozlíšenie             56 225,50 
1) Výnosy budúcich období – účet 384          56 225,50 
Na tomto účte evidujeme zinkasovaný nájom za hrobové miesto na dobu 10 a 20 rokov.  
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Účet 771 a 799 majetku operatívnej evidencie 
Účet 771 je účet podsúvahový, ktorého hodnota neovplyvňuje výsledok hospodárenia. 
Zostatková hodnota účtov 771 a 799 k 31.12.2015 je 136 935,88 €.  
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 2015 zakúpili TS nasledovný majetok: brána na dolný a horný dvor TS, motorová 
kosačka, krovinorez, motorová píla, komody a skrinky do kancelárií, vysávač, prenosné 
elektrické rozvádzače, balzamovací stôl na cintorín, vozík na rakvy, násypka na posypový 
materiál. Formou likvidácie vyradili TS v roku 2015 nefunkčný a poškodený majetok, a to 
napr.: motorová píla, frézka, Gola sada, krovinorez, fúriky, dva koše na psie exkrementy, 
prenosné rozvodové skrinky, knihovňa. 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: Šalková 
Martina, Mgr., 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 31.12.2015 MsZ. 
 
Rozdiel majetku a záväzkov TS mesta Nová Baňa k 31.12.2015 je - 45 281,58 €.  
 
 
 
 
 
 
        ---------------------------------------- 
V Novej Bani, dňa 12.02.2016     František Bakoš 
            Riaditeľ TS 















Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., Bernolákova 11, 968 01  Nová Baňa 

 
 

S p r á v a 

o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2015 

na Mestskom bytovom podniku Nová Baňa s.r.o.  v Novej Bani 
 
 
      V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov  a  Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Nová Baňa na základe príkazu primátora mesta Nová Baňa Mgr. Jána 
Havrana bola na Mestskom bytovom podniku v Novej Bani, s.r.o. /ďalej MsBP/  vykonaná riadna 
fyzická  inventúra nehmotného, hmotného hnuteľného a  nehnuteľného majetku, pokladničných 
hotovostí, dokladovej inventúry cenín, preddavkov, zostatkov na  účtoch, pohľadávok a záväzkov, 
majetku vedeného na podsúvahových účtoch  ku dňu 31.12.2015. 
 
Inventarizačná komisia v zložení: predseda – Anna Trnkusová, členovia: Anna Tužinská, Karol 
Tužinský, bola poverená vykonaním fyzickej a dokladovej inventúry majetku,  vyhotovením 
inventúrnych súpisov majetku a porovnaním týchto s účtovnými stavmi, v prípade zistených rozdielov 
tieto vyčísliť a určiť spôsob ich vysporiadania. O výsledkoch inventarizácie boli spísané inventarizačné 
zápisy. Inventarizačné rozdiely zistené neboli. Inventúrne súpisy súhlasia  so stavom uvedeným vo 
výkaze Súvaha Úč POD 1B01. 
 
 
Inventarizovaný majetok podľa súvahy 
AKTÍVA 
A.I. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok účet 019 
 
Stav   k 01.01.2015                                                                        2 506,69 eur 
Prírastky            0,00 eur 
Úbytky             0,00 eur 
Stav   k 31.12.2015                                                                        2 506,69 eur 
Sú tu evidované programy Účtovníctvo, Mzdy, Nájomné, Sklad.  
  
 
A. II. Dlhodobý hmotný majetok účet 022,  029  
1. Stav účtu 022  – Samost. hnut. veci        k 01.01.2015                183 104,08 eur 
Prírastky                         38 569,16 eur  
Úbytky                                                               0,00 eur   
Stav k 31.12.2014                                                                       221 673,24 eur 
Sú tu evidované: plynová kotolňa /PK/ Pod Sekvojou, plynová kotolňa Bernolákova, plynová kotolňa 
Mestský úrad. Prírastky nastali obstaraním riadiaceho systému a pocentrál do všetkých plynových 
kotolní v hodnote 24 768,94, plynového kotla do PK Nábrežná v hodnote 13 800,22 eur. 
 
2. Stav účtu 029 – Ostatný dlhodobý hm. majetok k 1.1.2015             11 457,51 eur 
Prírastky                                                                                   179,25 eur 
Úbytky                                                                                                38,77 eur 
Stav k 31.12.2015                                                        11 597,99 eur 
 
Prírastky v celkovej hodnote 179,25 eur predstavujú nákup monitora za 85,50 eur a záložného zdroja 
za 93,75 eur.  
Úbytok nastal vyradením otáčacej stoličky v hodnote 38,77 eur. 
 
 
 



Zostatková hodnota majetku k 31.12.2015 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok evidovaný na účte 019 B                                92,63 eur 
Samostatné hnuteľné veci a súbory evidovaný na účte 022 B                           106 420,23 eur 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok evidovaný na účte 029 B                                1 228,93 eur 
Spolu:                                                                                                       107 741,79 eur 
 
Majetok je poistený pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou pohromou, pre prípad 
krádeže, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. 
 
B.I.  Zásoby      
Materiál na sklade   účet 112 stav k 1.1.2015                                                   3 531,02 eur 
Materiál na sklade   účet 112 stav k 31.12.2015                                               3 327,65 eur 
 
 
B.III. Krátkodobé pohľadávky                                                                   43 918,17 eur 
 
B.III. 1.Pohľadávky z obchodného styku: z toho                                     38 314,92 eur 
B 1.c Za účet 311 – Odberatelia k  31. 12.2015                                                 8 412,12 eur   
 
a./ v lehote splatnosti                                     8,00 eur  
 
b./ po lehote splatnosti:  
B za dodávku tepla B odberatelia                                                                        791,14 eur 
B za dodávku tepla, nájom  a ost. služieb B nájomcovia                                      6 597,03 eur 
B za ostatné služby                                                                                           362,82 eur 
B za vyúčtované služby vlastníkom bytov                                                             653,13 eur 
Spolu pohľadávky:                                                                                         8 404,12 eur                                       
 
Pohľadávky po lehote splatnosti v sume 8 404,12 sa v osem prípadoch vymáhajú súdnou cestou, 
u exekútora. Exekútorom vymáhané pohľadávky sa v piatich prípadoch splácajú, ostatné čakajú na 
poradie.  
 
B2. Za účet 315 – Ostatné pohľadávky k 31.12.2015                                        29 902,80 eur 
Sú to pohľadávky z vyúčtovania za plyn a elektrickú energiu do plynových kotolní a sú v lehote 
splatnosti. 
 
 
B.III. 7. Účet 341, 343 – Daňové pohľadávky, z toho                               5 603,25 eur 
B Daň z pridanej hodnoty B  nadmerný odpočet za 12/2015                                4 791,15 eur 
B Daň z príjmov /predplatené preddavky/                                                            812,10 eur 
  
 
B.IV. Finančné účty, z toho                                                                     583 640,91 eur               
B.IV.1. Peniaze  účty 211, 213 
          1. 211 B Peniaze v pokladni                                                                    594,78 eur 
              213 B Ceniny – stravné lístky                                                            1 236,55 eur 
Spolu peniaze a ceniny:                                                                                 1 831,33 eur 
  
          2. Účty v bankách /účty 221/  
             221 – 10 Bežný účet VÚB a soc.fond                                                93 012,61 eur 
             221 – 30 Bežný účet fondový GF                                                    138 949,75 eur 
             221 – 42 Termínovaný vklad 12 mesačný                                        150 716,85 eur 
 Spolu bankové účty:                                                                                  382 679,21 eur 
 

 
3. 227 B Účty v bankách B bankové účty vlastníkov bytov spolu            199 130,37 eur 

 



Spolu finančné účty:                                                                                   581 809,58 eur 
 
Účet 221 – 30 – Vložené finančné prostriedky slúžia ako finančná zábezpeka pri neplatení nájomného 
a ostatných služieb spojených s užívaním bytu, ktoré vložili nájomcovia bytov pri podpise zmluvy 
v obytnom dome Pod Sekvojou 17,19,21,23 /52 bytov/ a Pod Sekvojou 25,27,29 /39 bytov/.  
 
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. spravuje bežné účty vlastníkom bytov v bytových domoch na 
ul. Nábrežná 16 – 55 bytových jednotiek/b.j./, Štúrova 16,22 – 32 b.j., Štúrova 13,15,17 – 35 b.j., 
Cintorínska 38 – 14 b.j., Cintorínska 40,42 – 12 b.j., Cintorínska 12,14 – 8 b.j., Cintorínska 10 – 6 b.j.,  
Pod Sekvojou 37B45 – 24 b.j., Švantnerova 5,7 – 12 b.j., Švantnerova 9,11 – 11 b.j., Železničný rad 
21,23 – 12 b.j., Rekreačná 394 – 6 b.j., Sládkovičova 2 – 4 b.j., Hronský Beňadik 354 – 6 b.j., Hronský 
Beňadik 355 – 6 b.j., Školská 4 – 6 b.j.. 
Prostriedky bežných účtov vlastníkov bytov slúžia na údržbu bytového domu, na úhrady za služby, sú 
vedené oddelene od prostriedkov správcu – MsBP na účte 227 – Bankové účty bytových domov. 
 
 
C.    Časové rozlíšenie                                                                               364 096,94 eur 
C.2.    Náklady budúcich období B účet 381: z toho                                          1 837,23 eur 
          Poistenie majetku                                                                                 531,12 eur 
          Predplatné odb. literatúry, antivírus                                                        195,15 eur 
          Telefónne poplatky B PK                                                                        435,56 eur 
          Nájomné za kanc. priestory, garáž                                                          675,40 eur 
 
C.4     Príjmy budúcich období B účet 385: z toho                                        362 259,71 eur 
          Z výroby a dodávky tepla             276 157,95 eur 
          Z ostatných služieb /vodné, stočné, elektrická  energia, 
          zrážková voda, upratovanie                                                           86 101,76 eur 
           

 
P A S Í V A 
 
A.      Vlastné imanie                                                                                     312 406,19 eur 
A.I.     Základné imanie  B  účet 411                                                              230 997,00 eur 
A.IV.   Zákonný rezervný fond B   účet 421                                                      18 791,69 eur  
Zákonný rezervný fond bol zvýšený prídelom zo zisku  o 369,16 eur. 
 
A.VII.   Výsledok hospodárenia minulých rokov   
            Účet B 428 – nerozdelený zisk  /r. 2011,r. 2012,r. 2013,r. 2014/                 59 016,62 eur 
 
Nerozdelený zisk 59 016,62 eur je vytvorený nerozdeleného zisku z rokov /po ročnej uzávierke/:  
z roku 2011  9 562,70 eur, z roku 2012  19 989,72 eur, z roku 2013  23 500,20 eur, z roku 2014 
5 964,B eur. 
 
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení             3 600,88 eur 
       /r. 2015/ 
 
 
B.  Záväzky                                                                                                767 600,01 eur 
 
B.I.  Dlhodobé záväzky   
       Účet 472 B Záväzky zo sociálneho fondu                                           2 585,91 eur 
 
              
 
B.IV.  Krátkodobé záväzky                                                                     763 253,02 eur 
Z toho: 
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku                                                      



Účet 321 B Dodávatelia                                                                                  9 750,46 eur 
Účet 324 B Prijaté preddavky                                                                      395 387,03 eur 
Účet 325 B Ostatné záväzky                                                                           5 379,57 eur 
Účet 326 B Nevyfakturované dodávky                                                              1 445,98 eur 
Účet 331 B Záväzky voči zamestnancom                                                           4 467,54 eur 
Účet 336 B Zúčtovanie s orgánmi soc. poist. a zdr. poist.                                    2 616,92 eur 
Účet 342 B Ostatné priame dane /daň zo ZČ/                                                       471,75 eur 
Účet 345 B Ostatné dane a poplatky                                                                    254,40 eur 
Účet 379 – Iné záväzky                                                                                       29,07 eur 
Účet 477 – Záväzky zo správy byt. domov                                                     198 966,19 eur    
Účet 479 – Ostatné záväzky /garančný fond/                                                 144 484,11 eur 

                          
 
B.V.     Krátkodobé rezervy:                                                                         1 761,08 eur  
Z toho:                                                       
B na mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane soc. zabezpečenia                          1 650,86 eur 
B rezerva na znečistenie ovzdušia z PK                                                                  110,22 eur 
 
C.  Časové rozlíšenie  
     Účet 384 B Výnosy budúcich období                                                             22 719,26 eur 
 
V roku 2006 bola poskytnutá od Mesta Nová Baňa dotácia na technické zhotnotenie plynovej kotolne 
na ul. Pod Sekvojou vo výške 65 550,40 eur a v r. 2007 bezodplatný prevod projektovej dokumentácie 
na plynovú kotolňu Pod Sekvojou vo výške 2 597,17 eur. Dotácia a bezodplatný prevod sú evidované 
na účte 384 – výnosy budúcich období a postupne sa účtujú do výnosov vo výške odpisov. 

 

 
Majetok inventarizovaný na podsúvahových účtoch 
 
Podsúvahový účet 751  
Budovy na bývanie v správe                                                                         4 888 435,96 eur 
 
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.  k 31. 12. 2015 spravoval  135 bytových jednotiek /b. j./,z 
toho 52 bytov Pod Sekvojou 17B23, 39 bytov Pod Sekvojou 25B29, 24 bytov pod Sekvojou 31B33, 15 
bytov Pod Sekvojou 37B45, 1 byt na ul. Štúrova 17, 1 byt na štadióne na Dlhej lúke, 1 byt v KD na 
Štáloch, 1 byt v KD na Bukovine, objekt sociálneho bývania v Starej Hute /nie je obývaný/.  Tieto byty  
sú vo vlastníctve mesta. V roku 2015 sa uskutočnilo 7 výmen  nájomných bytov na ul. Pod Sekvojou.  
 
Podsúvahový účet  752 
Tepelné zariadenia v prenájme                                                                      547 874,92 eur 
 
Tepelné zariadenia v prenájme – plynové kotolne /PK/: PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK Nábrežná, 
PK Cintorínska, PK Švantnerova, PK Domu služieb, PK Mestský úrad, z ktorých sa zabezpečuje 
dodávka tepla a teplej vody pre odberateľov. Hodnota tepelných zariadení v prenájme je 547 874,92 
eur.  
 
Podsúvahový účet 754 
Operatívna evidencia /OTE/ majetku k 1.1.2015                                                3 179,67 eur 
Prírastky                                                          0,00 eur   
Úbytky                                                       269,15 eur 
Stav k 31.12.2015                                      2 910,52 eur 
 
Boli vyradené:  stôl, vešiak chrómovaný, ochranné okuliare, 2 brašny, varná kanvica, lampáš nabájací, 
tlačiareň LQ 1070, 11 kusov stoličiek, okružná píla, merací prístroj TERM 22, sada výsečníkov, 
lekárnička, záložný zdroj deka, predloha automatická suchá. Uvedené predmety boli zastaralé, 
opotrebované. 
 



Podsúvahový účet 777 
Pohľadávky vlastníkov bytov k 31.12.2015                                                       18 436,66 eur 
Na tomto účte sú analyticky podľa bytových domov evidované pohľadávky vlastníkov bytov, ktorým 
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. robí výkon správy. 
       
 
             
           Účty,  na ktorých sa eviduje dlhodobý hmotný  majetok, nehmotný majetok, materiál    na 
sklade, pokladňa, peňažné prostriedky na účtoch, ceniny, pohľadávky a záväzky  boli odkontrolované 
a neboli zistené manká a prebytky na majetku.     
      
Rozdiel majetku a záväzkov Mestského bytového podniku Nová Baňa s. r. o. je 312 406,19 eur. 
 
Vypracovala: Anna Trnkusová 
 
 
 
 
 

                                                        Anna Holá                                                        
                                                                                             konateľ spoločnosti                              
 



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 31.12.2015 
 
 
 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,
2015/02220/13245 zo dňa 04.12.2015 a príkazu riaditeľky školy Mgr. Márii Považanovej  k vykonaniu 
inventarizácie vykonaná k 31.12.2015 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): 

 

Názov Účet OC 
k 01.01.2015 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
, 

Presun 
+ / , 

Oprávky za rok 
2015 

ZC 
k 31.12.2015 

Dlhodobý 
nehmotný majetok 

018 1.330,77 270,06   1.600,83 ,,, 

Stavby 021    2.144.946,73    975.273,56 1.169.673,17 

Samostatné 
hnuteľné veci 
a súbory hnut. vecí 

022  

     50.843,26   

 

 

 

 

  

45.124,08 

 

5.719,18 

Drobný dlhodobý 
hmotný majetok 

028 33.005,68 2.170,55   35.176,23 ,,, 

Pozemky 031     32.501,16           32.501,16 

Obstaranie DHM 042 4.776,,     4.776,, 

Spolu DHM  2.267.403,60 2.440,61   1.057.174,70  1.212.669,51 

 
Prírastky    5  v rámci národného projektu  „Komplexný poradenský systém prevencie a 

ovplyvňovania sociálno,patologických javov v školskom prostredí“ bol na školu v roku 2015 dodaný 
majetok   v celkovej hodnote 2.440,61 eur (metodické príručky z RAABE v hodnote 2.170,55 eur a 
licencie v hodnote 270,06 eur).  

  Na základe  podpísanej „Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 4/NP/848/2015  
s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie Bratislava a prílohyč. 1  bol uvedený  
majetok podľa písomných pokynov z  podsúvahového účtu, kde bol evidovaný ako cudzí majetok,    
zaradený do majetku školy.  
 
 

Názov Účet Zostatok 
k 31.12.2015 

Popis 

Bankové účty,SF 221   1.888,45 Finančné prostriedky sociálneho fondu 

Bankové účty,
depozit 

221       67.543,76  Prostriedky na mzdy 50.068,08 eur, odvody 17.279,68 

eur,  dohody 196,00 eur  

Stravovací účet 221 5.290,21 Finančné prostriedky na nákup potravín ŠJ 

Výdavkový účet 222    103,50 Neminuté finančné prostriedky 

Príjmový účet 223     66,44 Úrok z bežného účtu 0,04 eur  a  úhrada  faktúry 

66,40 eur 

Spolu      74.892,36 Finančné účty 



Materiál 112        2.623,97 Potraviny na sklade v hodnote  2.623,97 eur  

Náklady budúcich 
období 

381        1.122,51 Faktúry dodávateľom 

Pohľadávky 
z nedaň. prij. obci 

318            9,00  Neuhradené príjmy – školné ŠKD 9,00 eur  

 
Aktíva spolu 1.291.317,35 eur 

 
1.212.669,51 eur (zostatková hodnota DHM) + 74.892,36 eur (bankové účty) + 2.623,97 eur  
(potraviny na sklade) + 1.122,51 eur  (náklady budúcich období) + 9,00 eur (neuhradené príjmy)  
 
 

Pasíva (prehľad v eur): 
 

Názov Účet Zostatok 
k 31.12.2015 Popis 

Hosp. výsledok 
(rozdiel majetku a 
záväzkov) 

428 1 054,30 660,58 eur  HV za predchádzajúce obdobie 

393,72 eur  HV za účtovné obdobie 

Nevyfakturované 
dodávky 

326 2 066,86 COOP Jednota Žarnovica 

Prijaté preddavky 324 5 865,32 Prijaté preddavky na školské stravovanie 5 847,32 eur 

a  preplatok na réžii   18,00 eur 

Dodávatelia 321    50,21 

 

Neuhradené faktúry , DATALAN Bratislava 15,94 eur  

a Slovak Telecom, a.s. Bratislava 34,27 eur 

Záväzky voči 
zriaďovateľovi 

351   75,44 Zučtovanie odvodov príjmov – z toho 0,04 eur  úrok 

z bežného účtu, 66,40 eur  úhrada faktúry a 9,00 eur 

nevyinkasované príjmy za rok 2015 (poplatok ŠKD) 

Závazky voči 
zriaďovateľovi 

355 1 209 081,31 Zostatková cena majetku 1 208 977,81 eur   

a  neminutá dotácia 103,50 eur 

Dohodové záväzky 
zo SF 

472 1 888,45 Neminuté finančné prostriedky na účte sociálneho fondu 

Záväzky voči 
zamestnancom 

331 38 032,43 Mzdy pre zamestnancov za 12/2015 

Zúčt.s orgánmi soc. 
a zdrav. poistenia 

336 23 555,76 Odvody do zdravotnej, sociálnej poisťovne a príspevok 

zamestnávateľa na DDP za 12/2015  

Ostatné priame dane 342 5 463,16 Daň zo mzdy za 12/2015 

Iné záväzky 379   492,41 Odborové príspevky, DDP zamestnanca, 

pôžičky,sporenie 

Výnosy budúcich 
období 

384 3 691,70 Z cudzieho zdroja – oprava strechy 

 
Spolu pasíva 

  

1.291.317,35 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Podsúvahové účty (prehľad v eur): 
 

Názov Účet ZC 
k 01.01.2015 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
, 

ZC 
k 31.12.2015 

DDHM 751 182 238,89 76 385,51 11 902,38 246 722,02 

DDNM 751    6 111,88 ,,, ,,, 6 111,88 

Kabinetné zbierky 754   45 693,81 1 972,14    943,85   46 722,10 

Učebnice 756  14 199,10 5 200,39 2 877,88 16 521,61 

Cudzí majetok 758   23 471,96 52 427,07 54 628,35 21 270,68 

Spolu  271 715,64 135 985,11 70 352,46 337 348,29 

 
 
DDHM 

 
Prírastky     76.385,51 eur 
 
1 ks tlačiareň HP LaserJet do zborovne v hodnote  311,00 eur, 5 ks brankárske nohavice na florbal 
v celkovej hodnote 305,98 eur, 6 ks skrinky do žiackej knižnice pre II. stupeň   v celkovej  hodnote 
588,00 eur, 11 ks katedier na notebooky v celkovej hodnote 1 969,00 eur, 4 ks kobercov pre 
oddelenia ŠKD v celkovej hodnote 450,, eur, 1 ks ScannerC,Pen v hodnote 159,32 eur, 10 ks 
projektorov BENQ 3000LM s príslušenstvom v celkovej hodnote 3 542,80 eur,  3 ks brankárskych 
rukavíc na florbal v celkovej hodnote 162,20 eur, 8 ks florbalových hokejok Saiming v celkovej 
hodnote 559,92 eur, 1 ks motorová kosačka v hodnote 379,00 eur, 11 ks PC MILSOFT OFFICE I30 
v celkovej hodnote 3 728,24 eur, 2 ks kovových regálov do cvičnej kuchynky v celkovej hodnote 
279,00 eur, 1 ks stolička Smart v celkovej hodnote 73,00 eur, 5 ks nástenných tabúľ pre I. stupeň – 
Abeceda a Vybrané slová v celkovej hodnote 217,50 eur, 4 ks gymnastické žinenky v celkovej hodnote 
447,31 eur, 1 ks vŕtačka EXTOL AKU v hodnote 75,30 eur, 1 ks sada pre anglický jazyk – kalendár, 
dátum, čas v celkovej hodnote 159,20 eur, 4 ks školskej sady univerzálnej stavebnice pre oddelenia 
ŠKD v celkovej hodnote 605,00 eur, 6 ks pracovných stolov do školskej kuchyne v celkovej hodnote 
2 320,00 eur a 57 ks výškovonastaviteľných zostáv pre žiakov I. stupňa v celkovej hodnote 7 866,00 
eur. 
      Do DDHM bol na základe podpísaných zmlúv o bezplatnom prevode majetku štátu z jednotlivých 
projektov preradený aj majetok, ktorý bol evidovaný na podsúvahovom účte cudzí majetok. V rámci 
národného projektu „Moderné vzdelávanie , digitálne vzdelávanie pre všeobecno,vzdelávacie 
predmety“ pribudli  do DDHM  2 ks notebook Lenovo, 2 sady reproduktorov Genius a 1 ks interaktívna 
tabuľa s dataprojektorom a príslušenstvom – všetko v celkovej hodnote  2.715,36 eur. V rámci 
národného projektu „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ bol do evidencie DDHM 
zaradený majetok, ktorý bude využívaný vo vyučovacom procese na predmetoch biológia, chémia, 
fyzika a technická  výchova  v celkovej hodnote  49 472,38 eur.                                                                                  
 

 
 
Úbytky         11.902,38 eur 
 
 – vyradené bolo 19 ks počítačov  s monitormi a  príslušenstvom, 2 ks stôl pracovný kancelársky, 1 ks 
skriňa delená, 1 ks pohovka, 1 ks stolička otočná, 2 ks kreslá čalúnené, 2 ks rádioprehrávače, 2 ks 
rádiomagnetofóny s CD, 1 ks notebook, 1 ks kosačka benzínová, 1 ks digitálna kopírka, 1 ks záložný 
zdroj a 1 ks tlačiareň  
 



 
 
 
 
 
Kabinetné zbierky 

 
 
 
Prírastky        1.972,14 eur 
 
, žiacka knižnica pre 1. stupeň – 13 ks kníh „Smelý zajko“ v hodnote 77,35  eur, 13 ks kníh 
„Danka a Janka“ v hodnote 68,51 eur a  13 ks kníh „Budkáčik a Dubkáčik“ v hodnote 72,93 eur 
, žiacka knižnica pre 2. stupeň – 2 ks knihy „Bohovia Olympu – Hádesov chrám“ v celkovej 
hodnote 17,90 eur, 2 ks knihy „Bohovia Olympu – Proroctvo“ v celkovej hodnote 17,90 eur, 10 ks 
knihy „Dračia ulička č. 13,3 – Stratená kráľovná“ v celkovej hodnote 42,00 eur, 10 ks knihy „Ivy 
Pocket – Chodiaca pohroma“ v celkovej hodnote 79,50 eur, 10 ks kníh „Klub záhad – Muž s ľadovým 
pohľadom“ v celkovej hodnote 53,00 eur, 2 ks knihy „Slovenské povesti z hradov a zámkov“ v celkovej 
hodnote 14,40 eur, 2 ks knihy „Spirit Animals 3 – Pokrvné puto“ v celkovej hodnote 12,80 eur   
5  ŠKD –2 ks stavebnica SEVA v celkovej hodnote 50,11 eur, 1 ks stolný futbal v  hodnote 11,99 eur, 
2 ks hra Skákajúci králik v celkovej hodnote 34,78 eur, 1 ks Twister v  hodnote 17,99 eur, 3 ks hra 
Pani Pavúková v celkovej hodnote 59,94 eur, 11 ks lego v celkovej hodnote 281,88 eur, 1 ks 
spoločenská hra Svet v kocke v hodnote 14,99 eur, 2 ks mikádo v hodnote 5,10 eur, 1 ks spoločenská 
hra Dostihy a Sázky  v hodnote 21,98 eur, 2 ks hra Frozen v hodnote 19,48 eur, 1 ks stavebnica 
Magnetic v hodnote 13,99 eur,  1 ks stolové hry 6 v 1 v hodnote 16,99 eur, 1 ks šablóny v hodnote 
5,69 eur, 1 ks spoločenská hra Kto je kto?  v hodnote 16,49 eur, 1 ks spoločenská hra Hádaj kto? 
v hodnote 20,99 eur, 1 ks hra Double Kids v  hodnote 12,98 eur, 1 ks hra Pexeso pre uši v hodnote 
12,49 eur, 1 ks spoločenská hra Matematika v hodnote 14,99 eur, 1 ks spoločenská hra Abeceda 
v hodnote 14,99 eur, 2 ks plastelína v hodnote 13,90 eur a 2 ks stavebnica v celkovej hodnote 20,25 
eur 
, fyzika – 10 sád pre žiakov – fyzikálne veličiny I.  v celkovej hodnote 159,90 eur 
, CVČ – 17 ks slúchadlá Genius s  mikrofónom v  celkovej hodnote 210,00 eur a 2 ks chrániče kolien 
na florbal v celkovej hodnote 42,14 eur 
  , kabinet telesnej výchovy pre 5.5 9 ročník ,   16 ks futbalových  lôpt z NADÁCIE COOP Jednota 
v hodnote 32,00 eur  
  , kabinet telesnej výchovy pre 1.54.ročník –   12 ks  Overball v celkovej hodnote 50,40 eur, 12 
ks lopta Super Tele v celkovej hodnote 27,60 eur, 5 ks basketbalová lopta SpokeyCross v celkovej 
hodnote 36,00 eur, 4  ks kužeľ v celkovej hodnote  7,60 eur a 8 ks prekážka univerzálna v celkovej 
hodnote 65,60 eur  
,  cvičná kuchynka  , 1 ks hasiaci prístroj 6 kg v celkovej hodnote 26,40 eur 
5 kabinet 1.54.ročník – 3 ks učebné pomôcky „Abeceda na kartách – veľké a malé písané písmená 
+ obrázky“ v celkovej hodnote 41,85 eur a 3 ks učebné pomôcky „Abeceda na kartách – veľké a malé 
tlačené písmená + obrázky“ v celkovej hodnote 41,85 eur  
, kabinet cudzích jazykov – 1 ks WIR 2 CD v hodnote 13,52 eur, 1 ks WIR 2 Arbeitsbuch – 
pracovný zošit v hodnote 6,72 eur, 3 ks Family and Friends, 2nd Edition v celkovej hodnote  47,14 eur 
a 2 ks Project Fourth edition 2 v celkovej hodnote 25,14  eur 
 
 
 
 
Úbytky            943,85 eur 
 
, vyradené boli knihy a učebné pomôcky z kabinetných zbierok /volejbalové lopty, basketbalové lopty, 
futbalové lopty, žinenky, magnetofónové pásky, kazety,  DVD/, ktoré sú poškodené,  zničené  a 
používaním opotrebované. Knihy boli roztrhané a  nevhodné na ďalšie používanie. Pomôcky 
nekorešpondujú s učebnými osnovami a sú nepoužiteľné pri vyučovacom procese. 
 

 
 



   

Učebnice   
 
 
Prírastky        5.200,39  eur 
 
,  z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava bolo  na základe potvrdenej objednávky 
na základnú  školu  prostredníctvom  distribútora  dodaných 1 379 ks  učebníc a pracovných zošitov  
pre žiakov I. a II. stupňa v hodnote 3.526,35 eur,   zakúpené boli učebnice pre výučbu nemeckého 
jazyka v počte 12 ks v hodnote 101,04 eur  a na základe poskytnutého príspevku z  MŠVVaŠ boli 
zakúpené aj učebnice na výučbu anglického jazyka v počte  157 ks  v celkovej hodnote 1.573,00 eur   
 
Úbytky           2.877,88  eur 
 
, vyradené boli pracovné zošity, šlabikáre a čítanky pre žiakov 1. ročníka, ktoré sú určené len na jeden 
školský rok, pracovné zošity z náboženskej výchovy, etickej výchovy, matematiky, všetky poškodené 
učebnice  a učebnice, ktoré už nespĺňajú kritériá vyučovacieho procesu v celkovom počte 1 672 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 „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno,vzdelávacie 
predmety“ a majetok dodaný v rámci  národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému 
a regionálneho školstva“. 

Na základnú školu bol v roku 2015  dodaný ďalší cudzí  majetok z projektov, do ktorých sa 
škola zapojila. Nakoľko bol majetok na základe podpísaných zmlúv o bezodplatnom prevode majetku 
štátu  v priebehu roka preradený do majetku školy, je evidovaný v prírastkoch cudzieho majetku, ale 
zároveň aj v úbytkoch. Jedná sa o majetok z národného  projektu „Moderné vzdelávanie – digitálne 
vzdelávanie pre všeobecno,vzdelávacie predmety“, majetok z  národného projektu  „Podpora 
polytechnickej výchovy na základných školách“  a majetok z národného projektu „Komplexný 
poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno,patologických javov v školskom prostredí“. 
 
Prírastky        52.427,07  eur 
 

V rámci národného projektu  „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie  pre všeobecno,
vzdelávacie predmety“ bol v roku 2015 dodaný na školu  ešte   1 ks notebook LenovoThinkpad a 1 
sada  reproduktorov GENIUS všetko v celkovej hodnote 514,08 eur.  

V rámci národného projektu  „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno,            
patologických javov v školskom prostredí“ bol na školu dodaný majetok  /metodické príručky 
z RAABBE  a licencie/  v celkovej hodnote 2.440,61 eur.   

V rámci národného projektu  „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ boli na 
školu dodané učebné pomôcky pre predmety biológie, chémie, fyziky a technickej výchovy v celkovej 
hodnote 49.472,38 eur. 
 
 
Úbytky – preradenie do DDHM      54.628,35  eur 
 

Na základe podpísaných preberacích protokolov a „Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku 
štátu  č. 1452/2015“ s Centrom vedecko,technických informácií Slovenskej republiky Bratislava, 
„Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu č. PV2,02969/2015“ so Štátnym inštitútom 
odborného vzdelávania Bratislava  a „Zmluvy č. 4/NP/848/2015 o bezodplatnom prevode majetku 
štátu„ s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie Bratislava bol cudzí majetok 
z jednotlivých projektov dodaný na školu v roku 2014 a v priebehu roka 2015  v celkovej hodnote 
54.628,35  eur  preradený podľa písomných pokynov do majetku Základnej školy Jána  Zemana 
Nová Baňa.  

 



 
Poistenie majetku 

 
V zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy č. 5720047159 zo dňa 21.04.2012 s poisťovňou 

Generali Slovensko, a.s. Bratislava  je poistený 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. Poistné pre budovy a iné stavby sa vzťahuje na  
požiar, ostatný živel celý, vodovodné škody, náraz dopravného prostriedku a  poškodenie skla. Poistné  
ostatného hnuteľného majetku, včetne cudzieho majetku, sa vzťahuje na  požiar, ostatný živel celý, 
vodovodné škody, krádež vlámaním a  úmyselné  poškodenie.    
 
Inventarizačné rozdiely neboli zistené. 
 
Účtovný stav súhlasí s fyzickým stavom.  
 
 
 
V Novej Bani, dňa 22.01.2016     
 
 
 
 
 
                                                                                          Mgr. Mária Považanová 
                                    riaditeľka ZŠ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 31.12.2015 

 
 
 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 
04.12.2015 a príkazu riaditeľky školy Mgr. Marty Urdovej k vykonaniu inventarizácie vykonaná 
k 31.12.2015 inventarizácia  majetku a záväzkov mesta Nová Baňa.  Inventarizáciu vykonala ústredná 
inventarizačná komisia menovaná primátorom mesta a 12 dielčích inventarizačných komisií 
menovaných riaditeľkou Základnej umeleckej školy.  
 

 Inventarizovaný bol nasledovný majetok a záväzky:  
 
 
Aktíva (prehľad v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta): 
 

Názov Účet OC 
k 1.1.2015 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
@ 

Presuny 
+ / @ 

Oprávky za 
rok 2015 

ZC 
k 31.12.2015 

Pozemky 031      5 039,17        0 0 0        5 039,17 

Stavby 021  110 152,99 0 0 0    51 387,97      58 765,02  

Samostatné 
hnuteľné veci 
a súbory hnut. vecí 

022    38 803,85 

  

0  1 150,90 0    20 270,31       17 382,64 

Spolu DHM  153 996,01   0       1 150,90 0    71 658,28      81 186,83 

 
Samostatné hnuteľné veci  
úbytok  1 150,90 eur @ vyradená elektrická vypaľovacia pec 626,10 eur a video VM 6570 524,80 eur 
 
 

Názov Účet Zostatok 
k 31.12.2015 Popis 

Bankové účty@SF 221       722,39 Fin.prostriedky soc. fondu 

Bankové účty@
depozit 

221      22 168,34 Prostriedky na mzdy 16 010,03 eur, odvody 5 703,75 

eur , DoVP 324,75 eur, transfery 129,81 eur 

Príjmový účet 223      0  

Výdavkový účet 222       80,40 Neminuté finančné prostriedky 

Spolu      22 971,13 Finančné účty 

    

    

Náklady budúcich 
období 

381         306,77 Faktúry dodávateľom@predplatné časopisov, poistné, 

služby STP APV@WINPAM 

Príjmy budúcich 
období 

385 5 353,05 Faktúra vyúčtovanie zemného plynu za rok 2015@

preplatok 

 
 
 



Aktíva spolu 109 817,78 eur 
81 186,83 eur (zostatková hodnota DHM) + 22 971,13 eur (bankové účty) +306,77 eur (náklady 
budúcich období) + 5 353,05 eur (príjmy budúcich období) 
  
               
Pasíva (prehľad v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta): 
 

Názov Účet Zostatok 
k 31.12.2015 Popis 

Hosp.výsledok 
(rozdiel majetku a 
záväzkov) 

428  5 571,44 + 7,30 eur HV za predchádzajúce obdobie 

 + 5 564,14 eur HV za účtovné obdobie 

Záväzky voči 
zriaďovateľovi 

355       81 267,23 81 186,83 eur @ zostatková cena majetku  a zvyšok 

neminutej dotácie (80,40 eur) 

Dlhodobé záväzky 
Záväzky zo SF 

472           722,39 Neminuté finančné prostriedky na účte SF 

Iné záväzky 379 85,70 Odborové příspěvky (35,50 eur), DDP zamestnanca 

(50,20 eur)  

Dodávatelia  321        88,38 Neuhradené faktúry k 31.12.2015 

Záväzky voči 
zamestnancom 

331    13 080,17 Mzdy pre zamestnancov za 12/2015 

Zúčt.s orgánmi soc.a 
zdrav.poistenia 

336         7 847,34 Odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a 

príspevok ZM na DDP za 12/2015 

Ostatné priame dane 342         1 155,13  Daň zo mzdy za 12/2015 

Spolu pasíva       109 817,78  

 
 
Podsúvahové účty: 
 

Názov Účet ZC 
k 01.01.2015 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
@ 

ZC 
k 31.12.2015 

DDHM 751 54 656,08 1 843,20 0,00 56 499,28 

DDNM 751 708,06 0,00 0,00 708,06 

OTE 753 4 430,97 0,00 0,00 4 430,97 

Kabinetné zbierky 754 4 624,97 13,00 0,00 4 637,97 

Učiteľská knižnica 754 849,52 0,00 0,00 849,52 

Spolu  65 269,60 1 856,20 0,00 67 125,80 

 
 
 
DDHM  
  
Prírastky  1 843,20 eur @ zakúpili sme tenor Thomann KEP 314 L (597,60 eur), 2 ks klarinet 
Yamaha YCL@255@S (1 245,60 eur). 
 
Úbytky 0,00 eur 
 
 
 



DDNM 
 
Prírastky 0 eur   
Úbytky 0 eur 
 
OTE   
 
Prírastky 0,00 eur   
Úbytky 0,00 eur  
 
Kabinetné zbierky 
 
Prírastky 13,00 eur 9 zakúpené noty do kabinetných zbierok.  
Úbytky 0 eur  
 
Učiteľská knižnica 
 
Prírastky 0 eur 
Úbytky 0 eur 
 
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 23.02.2016 
 
 
                      Mgr.Marta Urdová  
                                   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 31.12.2015 

 

     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 4.12.2015 a príkazu 

riaditeľky Centra voľného času PaedDr. Tatiany Polcovej k vykonaniu inventarizácie  vykonaná 

inventarizačná komisia menovaná primátorom mesta. 

Inventarizovaný bol nasledovný majetok a záväzky : 

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

Názov 
 

Účet OC 
k 1.1.2015 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+/- 

Oprávky za 
rok 2015 

ZC  k 
31.12.2015 

Pozemky  031 6 675,30 0 0 0 0 6 675,30 

Stavby 021 79 442,49 16 249,19 0 0 29 052,67 66 639,01 

Spolu DHM  86 117,79 16 249,19 0  0  29 052,67 73 314,31 

 

Stavby  
prírastok  16 249,19 eur  – dňa 15.5.2015 bol zverený do správy Centra voľného času mestom Nová 
Baňa, ktorý pozostával z výmeny okien na starej a novej budove. Na starej budove Centra voľného 
času sú to drevené eurookná a jedny vchodové dvere. Na novej budove ( sála CVČ ) sú to plastové 
okná.     
 

Názov Účet Zostatok 
K 31.12.2015 

Popis 

Bankové účty  - SF 221 78,60 Fin. prostriedky sociálneho fondu 

Bankové účty – 
depozit 

221 4 539,81 Prostriedky na mzdy a odvody ( odvody 1 853,37 
eur , mzdy 2 686,44 eur ) 

Príjmový účet 223 0,05 Úrok na príjmovom účte 

Výdavkový účet 222 -4,55 Prečerpaná dotácia 

Spolu 
 

 4 613,91 Finančné účty 

 

Príjmy budúcich 
období 

385 2 466,93 Preplatok za plyn  

 

Aktíva spolu 80 395,15 eur 



73 314,31 eur ( zostatková hodnota DHM ) + 4 613,91 eur ( finančné účty ) + 2 466,93 eur  (príjmy 

budúcich období ) 

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

Názov Účet Zostatok 
K 31.12.2015 

Popis 

Hosp. výsledok  
( rozdiel majetku a  
Záväzkov ) 

428 2 279,97  -       36,20  eur nevyfakturované dodávky 
-     150,76  eur  neuhradení dodávatelia 
+ 2 466,93  eur preplatok plyn rok 2015  

Zúčtovanie odvodov 
Príjmov RO 

351 0,05 0,05 eur neodvedené príjmy  

Záväzky voči 
zriaďovateľovi 

355 73 309,76 + 73 314,31 eur zostatková cena majetku a 
-            4,55 eur nevyčerpaná dotácia zostatok        
na bežnom účte 

Dlhodobé záväzky zo 
SF 

472 78,60 Neminuté finančné prostriedky na účte SF 

Dodávatelia 321 150,76 Neuhradení  dodávatelia k 31.12.2015 

Záväzky voči 
zamestnancom  

331 2 686,44 Mzdy pre zamestnancov za 12/2015 

Zúčt. S orgánmi soc.  
a zdrav. poistenia 

336 1 626,35 Odvody do zdravotných poisťovní, sociálne 
poisťovne za 12/2015 

Ostatné priame 
dane 

342 227,02 Daň zo mzdy za 12/2015 

Nevyfakturované 
dodávky 

326 36,20 + 15,60 eur Datalan 
+ 20,60 eur Slovak telekom  

Spolu pasíva  80 395,15  

 

Podsúvahové účty : 

Názov Účet ZC 
k 1.1.2015 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

ZC 
k 31.12.2015 

DDHM 751 19 108,71 5 630,30 532,13 24 206,88 

DDNM 751 857,95 0 0 857,95 

Spolu  19 966,66 5 630,30 532,13 25 064,83 

 

DDHM 

 

Prírastky 5 630,30 eur – zakúpili sa set stôl + 4 ks stoličiek – 29 setov  ( 1 set  170,00 eur ) 4 930,00 

eur, banner  ( 72,00 eur ), rebrík na rýchle nohy ( 38,40 eur ), projekčné plátno ( 125,90 eur ), 

dataprojektor ( 404,00 eur ), externý harddisk ( 60,00 eur ) 

 

Úbytky  532,13 eur -  vyradili sme  šijací stroj ( 142,17 eur ), eliptický trenažér ( 185,62 eur ), 

akordeón ( 78,01 eur ), súprava rytmických nástrojov ( 32,83 eur ), stolička ( 40,00 eur ), žehlička Tefal 

( 53,50 eur )  



 

DDNM 

 

Prírastky  0,00 eur 
Úbytky     0,00 eur 
 
 
 
Poistenie majetku  
 
Centrum voľného času má uzatvorenú poistnú zmluvu 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 27.2.2016   
 
 
 
 
 
 
        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 31.12.2015 
 
 K 31. 12. 2015  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. 2015 v eur: 
 
Aktíva: 
Názov Účet OC Prírastky Úbytky Presuny Oprávky za ZC 
    k 1.1.2015       rok 2015 k 31.12.2015 

1.Stavby 021 458 737,05 368 151,88  0  0 219 622,39 607 266,54 
2. Samostane 
hnute ľné 022 15 646,84 2 422,80  0   14 075,68 3993,96 
veci a súbory hnut. 
vecí          0     

3.Pozemky 031 32 741,27    0  0   32 741,27 

Spolu DHM   507 125,16 370 574,68   0  0 233 698,07 644 001,77 
 
Stavby – hodnota budovy MŠ Nábrežná bola navýšená o rekonštrukciu  v sume 368 151,88 eur.   
Samostatne hnuteľné veci – do ŠJ Nábrežná bola zakúpená elektrická trojpec v sume 2 422,80 eur. 
Celkové odpisy majetku v roku 2015 boli v sume 19 437,00 eur. 
Celkové oprávky dlhodobého majetku k 31.12.2015 boli 233 698,07 eur. 
 
 
4. Zásoby: 
Krátkodobé zásoby – potraviny               4 311,32 eur 
Krátkodobé zásoby – stav. materiál                                                            1 219,20 eur 
Spolu:                                                                                                  5 530,52 eur 
                   
              
5. Bankové účty: 
Bežný výdavkový účet                                182,03 eur        
Depozitný účet                                33 407,92 eur  
Sociálny fond                                               1 229,12 eur 
Príjmový účet                                                  122,00 eur  
Stravovací účet                                                          2 278,51 eur 
Spolu bankové účty:                                                                             37 219,58 eur 
 
6. Pokladnica                                                                                                    0,3 eur 
 
7. Príjmy budúcich období 
Preplatok plynu r. 2015                                                                          8 763,04 eur 
 
 
 
Spolu aktíva :                                                                                      695 514,91 eur 



 
 
 
Pasíva: 
 
1. Výsledok hospodárenia =rozdiel majetku a záväzkov                      8 982,16 eur 
ktorý sa skladá z: Preplatok RN ŠJ Kolibská                                                  =   97,00 eur 
Preplatok RN ŠJ Nábrežná                                                                          = 804,00 eur 
Preplatok RN Štúrova                                                                                 =  36,00 eur 
Preplatok školné 12/2015               =  65,00 eur   
Preplatok – plyn r. 2015                                                                            8 763,04 eur 
Sklad Mš                                                                                                 1 219,20 eur 
Zaokrúhľovanie škol. jedálne – sklady potravín                                                  1,92 eur 

 

2. Záväzky: 
Záväzky voči zriaďovateľovi        =     neodvedené príjmy             122,00 eur 

=  zostatková hodnota dlhodobo 
                                                      hmotného majetku                          644 001,77 eur 

=  neminutá dotácia                                   182,03 eur 
   
 
Dlhodobé záväzky – Sociálny fond                                        1 229,12 eur 
 
 
Krátkodobé záväzky: 
 
 
Prijaté preddavky =  preplatky za stravné                                                     7 242,82 eur 
Nevyfakturované dodávky – MŠ a  ŠJ                   347,09 eur 
 
Ostatné záväzky – ide o mzdy a odvody za mesiac december 2015  a to : 
= záväzky voči zamestnancom                                 19 221,16 eur 
= záväzky voči orgánom sociálneho a  zdravotného poistenia                        12 294,07 eur 
= záväzky voči daňovému úradu                                             1 892,69 eur 
 
Spolu pasíva :                                                                695 514,91 eur 
 
 
Stav majetku na podsúvahových účtoch k 31. 12. 2015 v €: 
 
Stav majetku materskej školy 
DDHM:                                               123 647,67 eur 
DDNM:                                    4 835,53 eur 
Stav majetku školskej jedálne  
DDHM:                                                   37 036,65 eur 
DDNM:                                                                                                      213,30 eur 
Spolu:                                                                                                   165 733,15 eur 
 
 

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

 
 
 
 
 



Prírastky, úbytky majetku na podsúvahových účtoch v roku 2015: 
  
Prírastky majetku 
 
DDNM MŠ Nábrežná 
 
Výučbové CD    2 ks    92,00 €           184,00 eur 
        
 
DDHM MŠ Nábrežná 
 
Vysávač  Karcher   3 ks  105,00 eur  315,00 eur 
Magnetické disky   1 ks    58,74 eur    58,74 eur 
Magnetické disky   1 ks     58,73 eur    58,73 eur 
Tetry     1 ks  120,07 eur  120,07 eur 
Magnetické farby   2 ks    36,00 eur    72,00 eur 
Super sada na triedenie   2 ks        69,00 eur  138,00 eur 
Polydron magnetický   1 ks  259,00 eur  259,00 eur 
Skrinka     1 ks  140,00 eur  140,00 eur 
Magnetická stavebnica   6 ks  128,00 eur  768,00 eur 
Magnetický labyrint= farby  6 ks    59,00 eur  354,00 eur 
Artec  L=Block maxi   4 ks    69,00 eur  276,00 eur 
Magna tiles solid   6 ks  120,00 eur  720,00 eur 
Jolly pastelky Delta   1 ks    69,90 eur    69,90 eur 
Nexus Jumbo el. strúhadlo  1 ks  135,00 eur  135,00 eur 
Stovková tabuľa s far. Kol.  6 ks    60,50 eur  363,00 eur 
Šatňová skriňa    1 ks  319,30 eur  319,30 eur 
Koberec  Alaska    2 ks  510,40 eur          1 020,80 eur 
Detská kuchynka   1 ks    99,99 eur    99,99 eur 
Otočná stolička    1 ks    54,90 eur    54,90 eur 
Kancelársky stolík   2 ks    79,00 eur  158,00 eur 
Kancelárska stolička   8 ks    40,00 eur  320,00 eur 
Lego     1 ks    49,99 eur    49,99 eur 
Rádio s CD     1 ks    59,90 eur    59,90 eur 
TP link Powerline Kit   1 ks    48,75 eur    48,75 eur 
Skrinka     1 ks  104,00 eur  104,00 eur 
Skrinka     1 ks  128,00 eur  128,00 eur 
Skrinka     1 ks    96,00 eur    96,00 eur 
Skrinka     1 ks             51,00 eur    51,00 eur 
Skrinka     1 ks    43,00 eur    43,00 eur 
Spolu:                 6 401,07 eur 
 

DDHM MŠ Kolibská 

Multifunkčné zariadenie   2 ks  126,92 eur  253,84 eur 
Krokodíl HOP    1 ks    44,00 eur    44,00 eur 
Giant Polydron    1 ks  159,00 eur  159,00 eur 
Polydron magnetický   1 ks  259,00 eur  259,00 eur 
Vyšívanie    2 ks    49,00 eur    98,00 eur 
Lego     1 ks    45,04 eur    45,04 eur 
Multifunkčné zariadenie   1 ks  112,10 eur  112,10 eur 
Lano na lezenie    1 ks    41,00 eur    41,00 eur 
Kuchynka Lily    1 ks    99,00 eur    99,00 eur 
Viacúčelový vysávač   1 ks    89,00 eur    89,00 eur 
Spolu:                 1 199,98 eur 
 



DDHM  MŠ Štúrova               

Smartmax barel    2 ks  128,00 eur  256,00 eur 
Magnetický labyrint   2 ks    59,00 eur  118,00 eur 
Gramo + reproduktory   1 ks  119,00 eur  119,00 eur 
DVD prehrávač    1 ks    36,90 eur    36,90 eur 
Artec L –Blocks maxi   1 ks     69,00 eur              69,00 eur 
Magna tiles Solid   1 ks  120,00 eur  120,00 eur 
Rybolov kačičky    1 ks    49,00 eur              49,00 eur 
Počítame do 10    1 ks          49,00 eur    49,00 eur 
3D magnetické bloky   1 ks  207,00 eur  207,00 eur 
Nexus jumbo el. stúhadlo  1 ks  135,00 eur  135,00 eur 
Trojkolka magic    3 ks    72,00 eur  216,00 eur 
Ležadlo              11 ks     35,16 eur  386,76 eur 
Ležadlo     1 ks    35,26 eur    35,26 eur 
Spolu:                 1 796,92 eur 
 
DDHM ŠJ Nábrežná    

Mlynček Zelmer    1 ks    99,00 eur    99,00 eur   
Počítačová zostava   1 ks  494,52 eur  494,52 eur    
Jednodrez    1 ks  288,00 eur  288,00 eur 
ETA kuch. robot   1 ks  139,00 eur  139,00 eur 
ETA ponorný mixér TITA  1 ks    64,90 eur   64,90 eur 
Rádio Hyundai    1 ks    49,90 eur   49,90 eur 
Spolu:                 1 135,32 eur 
                             
 
DDHM ŠJ Štúrova  
                                   
Chladnička Samsung   1 ks  379,00 eur           379,00 eur 
 
 
DDHM ŠJ Kolibská  
     
Počítačová zostava HP   1 ks  358,80 eur  358,80 eur   
Monitor HP    1 ks  130,20 eur  130,20 eur 
Stolový kuch. Robot   1 ks  479,09 eur  479,09 eur 
Kancelárska stolička   1 ks      89,00 eur    89,00 eur 
Spolu:                 1 057,09 eur 
                         
Spolu prírastky DDHM:                                                                           12 153,38 eur 
 
 
Úbytky majetku 3 vyradený  majetok z evidencie 
 
 
DDNM MŠ Nábrežná 
Software Korwin   1 ks  265,44 eur           265,44 eur 
 
DDHM MŠ Nábrežná 
 
Obývacia skriňa Radial   2 ks  447,95 eur  895,90 eur 
Obraz domy v stráni   1 ks  124,48 eur  124,48 eur 
Televízor    1 ks  265,52 eur  265,52 eur 
DVD magnavox    1 ks    82,98 eur    82,98 eur 
CD prehrávač Philips   1 ks    66,35 eur        66,35 eur 
Koberec Milka    2 ks  166,30 eur  332,60 eur 



Skrinka     1 ks    33,19 eur    33,19 eur 
DVD Hyundai    1 ks    42,82 eur    42,82 eur 
 
Televízor Samsung   1 ks  451,01 eur  451,01 eur 
Stolička KA C653CRM   2 ks  110,00 eur  110,00 eur 
Vysávač    1 ks  122,49 eur  122,49 eur 
Stolička     1 ks    45,48 eur    45,48 eur 
Spolu:                 2 682,82 eur 
DDHM ŠJ Štúrova 
 
Váha     1 ks    58,72 eur    58,72 eur 
Chladnička fagor   1 ks  198,83 eur  198,83 eur 
Mixér     1 ks    35,99 eur    35,99 eur 
Tlačiareň HP    1 ks  164,00 eur  164,00 eur 
Plynový sporák    1 ks  500,56 eur  500,56 eur 
Spolu:                   958,10 eur 
 
 
DDHM MŠ Kolibská 
 
Elektrický sporák   1 ks  329,28 eur  329,28 eur 
PC zostava HP    1 ks  405,96 eur  405,96 eur 
LCD monitor    1 ks  142,40 eur  142,40 eur 
Robot Moulinex    1 ks  105,00 eur  105,00 eur 
Umývačka riadu Zanussi  1 ks  285,00 eur  285,00 eur 
ETA digi. Váha    1 ks    42,82 eur    42,82 eur 
Spolu:                 1 310,46 eur 
 
 
Spolu úbytky:                                                                                             5 216,82 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. 2016      Katarína Štrbová 
         riaditeľka MŠ 
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Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2015 
v eur

Rozpočet  2015 Rozpočet po 5.zmene 2015 Skuto čnos ť k 31.12.2015
Zdroj Ekonom. Názov bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet

klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu
100 Daňové príjmy 2 390 290 0 0 2 390 290 2 537 923 0 0 2 537 923 2 626 233 0 0 2 626 233

41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samos. 1 887 000 1 887 000 2 034 633 2 034 633 2 076 355 2 076 355
41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 55 000 55 000 55 000 55 000 62 660 62 660
41 121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb 220 000 220 000 220 000 220 000 258 857 258 857
41 121003 Daň z nehnuteľností - z bytov 6 200 6 200 6 200 6 200 6 520 6 520
41 133001 Daň za psa 6 000 6 000 6 000 6 000 5 785 5 785
41 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 100 100 100 100 55 55
41 133004 Daň za predajné automaty 66 66 66 66 100 100
41 133006 Daň za ubytovanie 3 000 3 000 3 000 3 000 3 145 3 145
41 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 6 000 6 000 6 000 6 000 5 910 5 910
41 133013 Poplatok za komunálne odpady 169 640 169 640 169 640 169 640 170 093 170 093
41 133014 Daň za jadrové zariadenia 36 753 36 753 36 753 36 753 36 753 36 753
41 134001 Daň z úhrad za dobývací priestor 531 531 531 531 0 0

200 Nedaňové príjmy 434 298 0 0 434 298 485 263 0 0 485 263 512 096 0 0 512 096
41 212002 Z prenajatých pozemkov 158 500 158 500 158 500 158 500 155 036 155 036
41 212003 Z prenajatých budov, priestorov a obj. 85 000 85 000 92 850 92 850 100 075 100 075
41 212003 Z prenajatých budov - kultúrne domy 500 500 500 500 680 680
41 221004 Správne poplatky za výherné prístroje 15 000 15 000 15 000 15 000 12 700 12 700
41 221004 Správne poplatky - ostatné 14 500 14 500 14 500 14 500 18 283 18 283
41 222003 Pokuty MsP 3 000 3 000 3 000 3 000 2 775 2 775
41 222003 Pokuty ostatné 0 0 0 0 1 369 1 369
41 223001 Z propagácie 0 0 0 0 353 353
41 223001 Zo vstupného OKI 6 500 6 500 10 900 10 900 11 258 11 258
41 223001 Za registráciu čitateľov MsK 2 000 2 000 2 000 2 000 2 073 2 073
41 223001 Za predaj vstupeniek na NBJ 1 100 1 100 1 300 1 300 1 300 1 300
41 223001 Za zberné suroviny 7 600 7 600 7 600 7 600 2 141 2 141
41 223001 Preddavky na teplo 6 000 6 000 6 000 6 000 7 589 7 589
41 223001 Refundácie služieb 15 500 15 500 15 500 15 500 15 492 15 492
41 223001 Refundácie GP a ZP 500 500 500 500 617 617
41 223001 Preplatky energií 0 0 0 0 10 025 10 025
41 223001 Odpadové vody Tajch 1 800 1 800 1 800 1 800 4 120 4 120
41 223001 Chata Tajch 640 640 640 640 940 940
41 223001 Denné centrum seniorov LIPA 189 189 189 189 192 192
41 223001 Opatrovateľská služba 6 000 6 000 6 000 6 000 9 287 9 287
41 223001 Ošetrovanie materiálu CO 385 385 385 385 385 385
41 223001 Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov 93 828 93 828 93 828 93 828 93 829 93 829
41 223001 Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie) 250 250 250 250 1 586 1 586
41 223001 Príjem za prieskumné územie 2 241 2 241 2 241 2 241 0 0
41 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 1 500 1 500 1 500 1 500 1 821 1 821
41 242 Úroky z účtov 0 0 0 0 51 51

Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie



Rozpočet  2015 Rozpočet po 5.zmene 2015 Skuto čnos ť k 31.12.2015
Zdroj Ekonom. Názov bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet

klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu
41 292008 Z výťažkov z lotérií 9 000 9 000 9 000 9 000 14 301 14 301
41 292009 Príjmy z odvodu TS zo zúčtovania za 2014 0 0 6 520 6 520 6 520 6 520
41 292009 Príjmy z odvodu TS - cintorínske poplatky 0 0 31 995 31 995 31 995 31 995
41 292017 Vratky 0 0 0 0 1 071 1 071
41 292019 Za prekládku odpadu 2 765 2 765 2 765 2 765 3 326 3 326
41 292027 Náhrada škody 0 0 0 0 906 906

230 Kapitálové príjmy 0 40 538 0 40 538 0 40 538 0 40 538 0 107 183 0 107 183
43 231 Príjmy z predaja budov 20 100 20 100 20 100 20 100 0 0
43 231 Príjmy z predaja bytov 0 0 0 0 90 155 90 155
43 233001 Príjmy z predaja pozemkov 16 855 16 855 16 855 16 855 13 431 13 431
43 233001 Právo na odstrel 3 583 3 583 3 583 3 583 3 597 3 597

310 Granty a transfery bežné 644 479 0 0 644 479 698 364 0 0 698 364 710 557 0 0 710 557
72 311 Grant na šport 0 0 350 350 350 350
72 311 Grant na NBJ 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000
72 311 Grant 0 0 0 0 7 000 7 000

111 312001 Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP 3 267 3 267 3 267 3 267 3 074 3 074
111 312001 Transfer zo ŠR na stravu detí v HN 7 200 7 200 7 200 7 200 4 106 4 106
111 312001 Transfer zo ŠR na školské pomôcky 1 600 1 600 1 600 1 600 1 145 1 145
111 312001 Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy 7 051 7 051 6 291 6 291 7 356 7 356
111 312001 Transfer zo ŠR na ZŠ  dopravné 884 884 884 884 1 129 1 129
111 312001 Transfer zo ŠR na ZŠ odchodné 0 0 6 491 6 491 6 491 6 491
111 312001 Transfer zo ŠR na učebnice pre ZŠ 0 0 1 573 1 573 1 573 1 573
111 312001 Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ 11 532 11 532 11 532 11 532 11 773 11 773
111 312001 Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fond 2000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
111 312001 Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800
111 312001 Transfer z MK SR na Obnovu Súsošia sv. trojice 20000 20 000 13 000 13 000 13 000 13 000
111 312001 Transfer zo ŠR na vojnové hroby 111 111 111 111 120 120
111 312001 Rodinné prídavky 0 0 0 0 24 24

11H 312007 Transfer z rozpočtu obcí 0 0 2 505 2 505 2 505 2 505
11H 312008 Transfer z rozpočtu VÚC 0 0 1 120 1 120 1 120 1 120

111 312012 Transfer zo ŠR na matriku 10 122 10 122 10 409 10 409 10 409 10 409
111 312012 Transfer zo ŠR na miestne komunikácie 325 325 327 327 327 327
111 312012 Transfer zo ŠR na životné prostredie 706 706 706 706 709 709
111 312012 Transfer zo ŠR na pobyt občanov 2 488 2 488 2 497 2 497 2 497 2 497
111 312012 Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp. 562 379 562 379 606 882 606 882 614 229 614 229
111 312012 Transfer zo ŠR na stavebný úrad 7 014 7 014 7 037 7 037 7 037 7 037
111 312012 Transfer zo ŠR na referendum 0 0 2 782 2 782 2 783 2 783

320 Granty a transfery kapitálové 0 243 631 0 243 631 0 243 631 0 243 631 0 241 731 0 241 731
72c 332001 Grant z EÚ tvoriaci Nenávratný príspevok 56 460 56 460 56 460 56 460 56 460 56 460
111 322002 Transfer z Envirofondu na zateplenie PC 187 171 187 171 187 171 187 171 185 271 185 271

Spolu: 3 469 067 284 169 0 3 753 236 3 721 550 284 169 0 4 005 719 3 848 886 348 914 0 4 197 800

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou
Základná škola prenesené kompetencie 21 062 21 062 24 382 24 382 28 945 28 945
Základná umelecká škola 27 201 27 201 30 482 30 482 30 508 30 508
Centrum voľného času 12 900 12 900 14 710 14 710 13 109 13 109
Materská škola Nábrežná 29 685 29 685 39 743 39 743 41 682 41 682
Vlastné príjmy školských zariadení: 90 848 0 0 90 848 109 317 0 0 109 317 114 244 0 0 114 244

Príjmy celkom: 3 559 915 284 169 0 3 844 084 3 830 867 284 169 0 4 115 036 3 963 130 348 914 0 4 312 044

Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Rozpočet  2015 Rozpočet po 5.zmene 2015 Skuto čnos ť k 31.12.2015
Program Zdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu
1. Výdavky verejnej správy 493 057 8 065 177 063 678 185 502 606 26 833 177 063 706 502 454 913 26 799 175 244 656 956
1.1. 41 01.1.1. Správa mesta 417 680 0 417 680 424 149 18 768 442 917 384 912 18 734 403 646
1.1. 111 01.1.1. Správa mesta (MK, ŽP,  REGOP) 3 519 3 519 3 530 3 530 3 532 3 532
1.2. 41 01.1.1. Stavebný úrad 7 834 7 834 7 834 7 834 6 561 6 561
1.2. 111 01.1.1. Stavebný úrad 7 014 7 014 7 037 7 037 7 037 7 037
1.3. 41 01.1.1. Menšie obecné služby 720 720 720 720 59 59
1.4. 41 01.1.1. Poslanci 8 630 8 630 8 894 8 894 4 990 4 990
1.5. 41 01.1.1. GP,znalecké posudky, poplatky 4 400 4 400 4 400 4 400 1 242 1 242
1.5. 43 01.1.1. Výkupy pozemkov 8 065 8 065 8 065 8 065 8 065 8 065
1.6. 41 01.1.1. Finančná a rozpočtová oblasť 2 745 2 745 2 745 2 745 2 778 2 778
1.7. 41+72c01.7.0. Transakcie verejného dlhu 34 265 177 063 211 328 34 265 177 063 211 328 34 114 175 244 209 358
1.8. 41 01.1.0. Členské príspevky združeniam 6 250 6 250 6 250 6 250 6 905 6 905
1.9. 111 01.6.0 Referendum 0 0 2 782 2 782 2 783 2 783
2. Poskytovanie služieb zákazníkom 15 576 0 0 15 576 17 741 0 0 17 741 16 693 0 0 16 693
2.1. 41 01.3.3 Matrika 3 384 0 3 384 3 510 0 3 510 2 951 0 2 951
2.1. 111 01.3.3 Matrika 10 122 10 122 10 409 10 409 10 409 10 409
2.2. 41 08.3.0 SOZA 800 800 1 000 1 000 1 066 1 066
2.3. 41 08.3.0 Údržba mestského rozhlasu - TS 1 270 1 270 2 822 2 822 2 267 2 267
3. Verejný poriadok a bezpe čnos ť 106 265 0 0 106 265 112 815 0 0 112 815 109 610 0 0 109 610
3.1. 41 03.1.0. Mestská polícia prevencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. 41 03.1.0. Mestská polícia represia 99 593 0 99 593 99 593 0 99 593 97 135 0 97 135
3.3. 41 04.2.1. Veterinárna oblasť 4 900 4 900 5 900 5 900 6 066 6 066
3.4. 41 03.2.0. Požiarna ochrana 1 345 1 345 6 935 6 935 6 024 6 024
3.5. 41 02.2.0. Civilná ochrana 427 427 387 387 385 385
4. Propagácia a prezentácia mesta 9 582 0 0 9 582 9 582 0 0 9 582 10 537 0 0 10 537
4.1. 41 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta 9 582 0 9 582 9 582 0 9 582 10 537 0 10 537
5. Cestná doprava 231 301 6 990 0 238 291 268 605 30 948 0 299 553 273 047 30 706 0 303 753
5.1. 41 04.5.1. Cestná doprava autobusové spoje 38 300 38 300 38 300 38 300 42 894 42 894
5.2. 41 04.5.1 Cestná doprava - TS 191 540 0 191 540 228 844 21 208 250 052 227 721 21 207 248 928
5.2.1. 41 04.5.1. Údržba MK 87 236 87 236 113 991 113 991 113 030 113 030
5.2.1. 41 04.5.1. Údržba MK - operný múrik pri polícii 0 0 2 800 2 800 2 800 2 800
5.2.2. 41 04.5.1. Zimná údržba MK 41 526 41 526 47 826 47 826 47 664 47 664
5.2.2. 41 04.5.1. ZÚ MK - výkyvná radlica a rozmetač 0 9 888 9 888 9 887 9 887
5.2.3. 41 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 62 778 62 778 67 027 67 027 67 027 67 027
5.2.3. 46 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu - stojan na naftu 0 8 520 8 520 8 520 8 520
5.3. 46 04.5.1 Rekonštrukcia chodníkov 1 461 4 500 5 961 1 461 4 500 5 961 2 432 4 485 6 917
5.4. 43 04.5.1. Cyklochodník Tajch 0 0 0 0 0 0
5.5. 43 04.5.1. Oporný múr Šibeničný vrch 0 0 0 0 0 0
5.6. 46 04.5.1. Odstavný pruh chodníka pred ZŠ 2 490 2 490 2 740 2 740 2 764 2 764
5.7. 46 04.5.1. Chodník ZUŠ 0 2 500 2 500 2 250 2 250



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Rozpočet  2015 Rozpočet po 5.zmene 2015 Skuto čnos ť k 31.12.2015
Program Zdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu
6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 239 171 9 459 0 248 630 253 199 18 873 0 272 072 257 296 18 815 0 276 111
6.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 140 372 9 459 149 831 154 900 18 873 173 773 154 087 18 815 172 902
6.1.1. 41 05.1.0. Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS 114 950 0 114 950 128 065 0 128 065 127 252 0 127 252
6.1.1. 46 05.1.0. Zberný dvor pre separovaný odpad 9 459 9 459 18 873 18 873 18 815 18 815
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov poist. 5 843 5 843 5 843 5 843 5 843 5 843
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov - TS 19 579 19 579 20 992 20 992 20 992 20 992
6.2. 41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na SITU 81 000 0 0 81 000 80 500 0 0 80 500 83 701 0 0 83 701
6.3. 41 05.1.0. Čistiaca technika 17 799 0 0 17 799 17 799 0 0 17 799 19 508 0 0 19 508
6.3.1. 05.1.0 Čistiaca technika poistenie 5 269 5 269 5 269 5 269 6 978 6 978
6.3.2. 05.1.0 Čistiaca technika - TS 12 530 0 12 530 12 530 0 12 530 12 530 0 12 530
7. Správa prenajímaného majetku 65 924 32 700 98 624 69 124 38 150 107 274 58 293 38 257 96 550
7.1. 41+43 06.6.0. Výdavky na nebytové priestory 65 924 32 700 98 624 69 124 33 350 102 474 58 293 33 313 91 606
7.2. 41 06.6.0. Zateplenie budovy DS - PD 0 0 0 0 4 800 4 800 0 4 944 4 944
8. Prostredie pre život 273 589 95 892 0 369 481 302 156 1 028 752 0 1 330 908 295 449 925 760 0 1 221 209
8.1. 41 04.1.1. Spoločná správa - TS 138 905 0 138 905 142 003 0 142 003 140 865 0 140 865
8.2. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 9 496 0 0 9 496 9 496 0 0 9 496 7 404 0 0 7 404
8.2.1. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV 7 758 7 758 7 758 7 758 6 530 6 530
8.2.2. 41 05.2.0. Kanalizácia Hrádza BD A3 1 738 1 738 1 738 1 738 874 874
8.3. 05.2.0. Kanalizácia 0 0 0 0 0 0
8.4. 05.6.0. Vodná nádrž Tajch 897 3 800 4 697 897 3 800 4 697 897 0 897
8.4.1. 41 05.6.0. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch 897 897 897 897 897 897
8.4.2. 46 05.6.0. Rekonštrukcia  vodnej nádrže Tajch 0 3 800 3 800 0 3 800 3 800 0 0 0
8.5. 41 06.2.0. Verejná zeleň - TS 49 155 49 155 49 599 49 599 49 594 49 594
8.6. 41 06.2.0. Rozvoj obcí udržanie projektov 500 500 500 500 8 8
8.7. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie 53 203 0 0 53 203 73 409 777 605 0 851 014 72 511 777 605 0 850 116
8.7.1. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - modernizácia 215 0 215 215 0 215 214 0 214
8.7.1. 06.4.0. Verejné osvetlenie v meste 0 0 0 17 535 777 605 795 140 17 428 777 605 795 033
8.7.2. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - TS 52 988 52 988 55 659 55 659 54 869 54 869
8.8. 41 06.6.0. Občianska vybavenosť - TS-WC 11 367 0 0 11 367 11 443 0 0 11 443 11 443 0 0 11 443
8.9. 41 08.4.0. Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS 9 051 9 051 10 662 10 662 10 160 10 160
8.9. 46+41 08.4.0. Pohrebníctvo  chlad. box a oplotenie cintorína 4 320 4320 5 843 5 843 5 843 5 843
8.10. 41 08.1.0. Rekreačné a športové služby -TS 1 015 0 1 015 4 147 0 4 147 2 567 0 2 567
8.11. 46 06.2.0. WC ul. Cintorínska 0 0 36 350 36 350 850 850
8.12. 41+46 06.2.0. WC a sprchy Tajch 0 87 772 87 772 0 125 154 125 154 0 122 749 122 749
8.13 06.2.0. Vyhliadková veža Háj 0 80 000 80 000 18 713 18 713
9. Šport 63 010 0 0 63 010 71 512 0 0 71 512 66 768 0 0 66 768
9.1. 41 08.1.0 Rekreačné a športové služby-chata 2 850 2 850 1 650 1 650 919 919
9.2. 41 08.1.0 Šport 43 879 43 879 48 579 48 579 45 437 45 437
9.2. 11H 08.1.0 Šport 0 0 1 120 1 120 1 120 1 120
9.2. 72 08.1.0 Šport 0 0 350 350 350 350
9.3. 41 08.1.0. Správa štadióna 16 281 0 0 16 281 18 281 0 0 18 281 17 515 0 0 17 515
9.3.1. 41 08.1.0. Odber vody na polievanie trávnatej plochy 1 000 1 000 1 500 1 500 746 746
9.3.2. 41 08.1.0. Príspevok na správu štadióna - TS 15 281 15 281 16 781 16 781 16 769 16 769
9.4. 41 08.1.0. Údržba športovísk - TS 0 0 1 532 1 532 1 427 1 427



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Rozpočet  2015 Rozpočet po 5.zmene 2015 Skuto čnos ť k 31.12.2015
ProgramZdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu
10. Kultúra 195 669 229 902 0 425 571 204 099 238 822 0 442 921 194 901 237 173 0 432 074
10.1. 41 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 40 40 40 40 32 32
10.1. 111 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 111 111 111 111 120 120
10.2. 08.2.0 Mestská knižnica 48 212 0 48 212 48 212 0 48 212 46 633 0 46 633
10.2.1. 41 Knižnica 33 712 33 712 33 712 33 712 32 154 32 154
10.2.2. 111+41 Doplnenie knižničného fondu 2 500 2 500 2 500 2 500 2 499 2 499
10.2.3. 111+41 Ochrana knižničného fondu 12 000 12 000 12 000 12 000 11 980 11 980
10.3. 41 08.2.0 Kultúrne služby 93 042 0 93 042 98 422 0 98 422 93 372 0 93 372
10.4. 41 08.2.0 ZPOZ 5 845 5 845 5 845 5 845 2 589 2 589
10.5. 41 08.2.0 Novobanský jarmok 8 419 8 419 16 469 16 469 17 155 17 155
10.5. 72 08.2.0 Novobanský jarmok 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000
10.6. 08.2.0 Pamiatková starostlivosť 40 000 8 540 48 540 33 000 8 540 41 540 33 000 8 036 41 036
10.6.1. 111+41 Obnova súsošia sv.Trojice 40 000 0 40 000 33 000 0 33 000 33 000 0 33 000
10.6.2. 46 Rekonštrukcia histor.budovy Zvonica 0 8 540 8 540 0 8 540 8 540 0 8 036 8 036
10.7. 111+4608.2.0 Zateplenie budovy Podnikateľského centra 0 221 362 221 362 0 230 282 230 282 0 229 137 229 137
11. Vzdelávanie 1 590 101 2 423 0 1 592 524 1 702 250 2 423 0 1 704 673 1 686 229 2 423 0 1 688 652
11.1. Školstvo 1 590 101 2 423 0 1 592 524 1 702 250 2 423 0 1 704 673 1 686 229 2 423 0 1 688 652
11.1.1. Základná škola Jána Zemana 731 274 0 0 731 274 804 873 0 0 804 873 795 279 0 0 795 279

09.1.2.1. a 9.2.1.1.              ZŠ 577 434 0 577 434 643 726 0 643 726 637 099 0 637 099
09.5.0. CVČ 28 190 0 28 190 28 815 0 28 815 28 176 0 28 176
09.5.0. ŠKD 52 774 0 52 774 52 774 0 52 774 51 669 0 51 669
09.6.0.2. a 9.6.0.3.              ŠJ 72 876 0 72 876 79 558 0 79 558 78 335 0 78 335

11.1.2. 09.5.0.1. Základná umelecká škola 288 174 288 174 298 775 298 775 296 039 296 039
11.1.3. 09.5.0.2 Centrum voľného času 83 157 0 0 83 157 86 087 0 0 86 087 82 337 0 0 82 337
11.1.4. 09.1.1.1. MŠ Nábrežná 458 946 2 423 461 369 483 965 2 423 486 388 484 024 2 423 486 447
11.1.5. 09.5.0. Cirkevné školské zariadenia 28 550 28 550 28 550 28 550 28 550 28 550
12. Sociálna pomoc a sociálne služby 90 271 0 0 90 271 90 692 0 0 90 692 87 300 0 0 87 300
12.1. 41 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 400 400 400 400 400 400
12.2. 41 10.2.0 Staroba 80 111 0 0 80 111 80 111 0 0 80 111 80 097 0 0 80 097
12.2.1. 41 10.2.0 Denné centrum seniorov LIPA 8 882 8 882 8 882 8 882 6 361 6 361
12.2.2. 41 10.2.0. Opatrovateľská služba 71 229 71 229 71 229 71 229 73 736 73 736

12.3. 41 10.4.0. Rodina a deti 300 300 300 300 200 200
12.3. 111 10.4.0. Rodina a deti 0 0 0 0 24 24
12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 9 460 0 0 9 460 9 881 0 0 9 881 6 579 0 0 6 579
12.4.1. 111 10.7.0 Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdzi 8 800 8 800 8 800 8 800 5 252 5 252
12.4.2. 41 10.7.0. Jednorazové dávky soc.pomoci 660 660 1 081 1 081 1 327 1 327

Programy spolu 3 373 516 385 431 177 063 3 936 010 3 604 381 1 384 801 177 063 5 166 245 3 511 036 1 279 933 175 244 4 966 213



Finančné operácie
Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet  2015 Rozpočet po 5.zmene 2015 Skuto čnos ť k 31.12.2015

Zdroj Ekonom. Názov bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet
klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu

131e 453 Zostatok prostriedkov ZŠ J.Zemana 2014 0 0 10 405 10 405 10 405 10 405
46 454001 Prevod prostriedkov z rezerv. fondu 91 926 91 926 301 542 301 542 195 308 195 308
46 454002 Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania 0 82 758 82 758 82 758 82 758
52 513001 Bankový úver krátkodobý na VO 0 0 656 504 656 504 654 687 654 687

Spolu: 91 926 91 926 1 051 209 1 051 209 943 158 943 158

Rozpočet  2015 Rozpočet po 5.zmene 2015 Skuto čnos ť k 31.12.2015
Rozdiel bežného rozpočtu 186 399 226 486 452 094
Rozdiel kapitálového rozpočtu -101 262 -1 100 632 -931 019
Výsledok rozpočtového hospodárenia 85 137 -874 146 -478 925
Výsledok finančných operácií -85 137 874 146 767 914
Rozpočet celkom 0 0 288 989
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2. Rozpočet mesta 
 
 
     Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2015 bol schválený uznesením MsZ č. 84/2014 zo dňa 
15.12.2014. V roku 2015 bolo päť zmien rozpočtu. Všetky boli schválené na zasadnutí  MsZ a to 
v apríli, júni, auguste, novembri a v decembri. Okrem toho 2 rozpočtové opatrenia realizované po 
poslednej zmene rozpočtu a to presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 
schválené v súlade s VZN v rámci kompetencií riaditeľa TS a riaditeľky ZŠ. 
    
     Plnenie rozpočtu vrátane hodnotenia plnenia programov bolo hodnotené v MsZ k 30.6.2015 
samostatnou správou. 
    
     Plnenie rozpočtu sa uvádza vzhľadom k poslednej 5. zmene rozpočtu.  
 
 
 
 Pôvodný 

rozpočet 
5. zmena 
rozpočtu 

Skutočnosť k 31.12. 
2015 

% 
plnenia 

PRÍJMY VRÁTANE  FINANČNÝCH 
OPERÁCIÍ 

3 936 010 5 166 245 5 255 202 101,72 

VÝDAVKY VRÁTANE  FINANČNÝCH 
OPERÁCIÍ 

3 936 010 5 166 245 4 966 213 96,13 

V tom:     
BEŽNÝ ROZPOČET     
Bežné príjmy 3 559 915 3 830 867 3 963 130 103,45 
Bežné výdavky 3 373 516 3 604 381 3 511 036 97,41 
Prebytok/schodok bežného 
rozpočtu 

   186 399 226 486 452 094  

     
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET     
Kapitálové príjmy 284 169 284 169 348 914 122,78 
Kapitálové výdavky 385 431 1 384 801 1 279 933 92,43 
Prebytok/schodok kapitálového 
rozpočtu 

 O 101 262 O 1 100 632 O 931 019  

     
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO 
HOSPODÁRENIA 

85 137 O 874 146 O 478 925  

     
FINANČNÉ OPERÁCIE     
Príjmové finančné operácie 91 926 1 051 209 943 158 89,72 
Výdavkové finančné operácie  177 063 177 063 175 244 98,97 
Prebytok/schodok finančných 
operácií 

O 85 137 874 146 767 914  

Celkový rozpočet 0 0 288 989  
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Skuto čnos ť 
k 

31.12.2015 

   
bežný kapitálový FO Spolu 

Daňové príjmy 2 626 233 2 626 233 
Nedaňové príjmy 512 096 512 096 
Granty a transfery bežné 710 557 710 557 
Kapitálové príjmy 107 183 107 183 
Granty a transfery kapitálové 241 731 241 731 
Spolu: 3 848 886 348 914 4 197 800 
Príjmy školských zariadení 114 244 114 244 
Spolu príjmy 3 963 130  348 914 

 
4 312 044 

Finan čné operácie 
 

943 158 943 158 
Príjmy celkom: 3 963 130  348 914 943 158 5 255 202 
 
 
 
 
 
 

  Výdavky bežný kapitálový FO Spolu 
Program 1 454 913 26 799 175 244 656 956 
Program 2 16 693 16 693 
Program 3 109 610 109 610 
Program 4             10 537           10 537 
Program 5 273 047 30 706 303 753 
Program 6 257 296 18 815 276 111 
Program 7             58 293 38 257 96 550 
Program 8 295 449 925 760 1 221 209 
Program 9 66 768 66 768 
Program 10 194 901 237 173 432 074 
Program 11 1 686 229 2 423 1 688 652 
Program 12 87 300 87 300 

 
3 511 036 1 279 933 175 244 4 966 213 

 
 

1. Rozbor plnenia príjmov 

 
Bežné príjmy......................................................................................................   3 963 130 eur 
 

•  Daňové príjmy .......................................................................................   2 626 233 eur 
 

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve je poukazovaný do rozpočtu mesta v zmysle 
zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov  územnej samospráve. Rozpočtovaný bol vo 
výške predpokladanej skutočnosti za rok 2014, t.j. 1 887 000 eur. Na základe východiskových 
štatistických údajov bol v 2. zmene rozpočtu upravený na 2 034 633 eur – pre rok 2015 bola upravená 
výška percentuálneho podielu pre obce zo 67 na 68,5 %.  Skutočnosť  je 2 076 355 eur, čo je plnenie 
na  102,05 %. Je to o 224 730 eur viac, ako v roku 2014. 
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Daň z nehnuteľností, t.j. z pozemkov, stavieb a bytov. Plnenie je vyššie ako plánovaný rozpočet. 
Daňovníkom boli začiatkom roka zasielané  upomienky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia a bolo 
podaných niekoľko návrhov na exekúciu, na základe čoho boli uhradené nedoplatky za 
predchádzajúce roky v približnej výške 14 500 eur. Rozpočet je 281 200 eur a skutočnosť 328 037 
eur, čo je plnenie vyššie o 46 837 eur. Takéto vysoké plnenie je jednak lepšou platobnou disciplínou 

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

eu
r

mesiace

Vývoj podielových daní

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

eur

eur



6 
 

daňovníkov, jednak zvýšením predpisu dane – pribudli nové rodinné domy, ale hlavne podnikateľské 
objekty a tiež vyhľadávacou a kontrolnou činnosťou zistené nepriznané nehnuteľnosti sú dorubené 
spätne za staré roky. 
Daň za psa  O rozpočet bol stanovený podľa predpokladanej výšky  úhrad  dane za psa, podľa 
sadzieb dane, ktoré sú: pes v rodinnom dome 6,65 eur, pri rodinných domoch vo vymedzených 
okrajových  častiach 3,30 eur, pes v byte a pes v podnikateľskej prevádzke 33,20 eur a počtu 
daňovníkov. V roku 2015 bolo evidovaných 750 daňovníkov k dani za psa. Skutočné platby sú vo 
výške 5 785 eur, rozpočet nie je naplnený o 215 eur, na poplatku je evidovaných viac dlžníkov ako 
v roku 2014.  
Daň za nevýherné hracie prístroje O návrh rozpočtu vychádzal z počtu 6 ks nevýherných hracích 
prístrojov (6 ks x 16,60 eur) prevádzkovaných v meste v roku 2014. V priebehu roka 2015 došlo 
k ukončeniu prevádzkovania 3 ks nevýherných hracích prístrojov, preto nebol rozpočet naplnený 
v predpokladanej výške – rozpočet je 100 eur, skutočnosť 55 eur.  
Daň za predajné automaty O rozpočet je 66 eur, skutočnosť 100 eur. Návrh rozpočtu vychádzal 
z počtu 2 ks predajných automatov prevádzkovaných v meste v roku 2014. V priebehu roka 2015 bol 
sprevádzkovaný nový predajný automat, čím sa zvýšil počet prevádzkovaných predajných automatov 
na 3 kusy. Daň bola vypočítaná a vyrubená sadzbou podľa VZN 33,20 za 1 prístroj. Všetci daňovníci 
splnili svoju daňovú povinnosť.  
Daň za ubytovanie – túto daň odvádzajú mestu poskytovatelia odplatného ubytovania za počet 
prenocovaní ubytovaných hostí. V meste je evidovaných 19 prevádzkovateľov poskytujúcich 
prechodné ubytovanie Sadzba dane za ubytovanie v roku 2015 bola podľa VZN  0,35 eura na jednu 
osobu a prenocovanie. Predpokladaný príjem z výberu tejto dane je 3 000 eur. Skutočnosť je vo výške 
3 145 eur. Platitelia  odviedli daň  za viac prenocovaných osôb ako sa predpokladalo.  
Daň za užívanie verejného priestranstva O rozpočet je 6 000 eur, skutočnosť 5 910 eur. Sú to 
príjmy za užívanie verejného priestranstva vo výške 5 435 eur za predajné miesta a kolotoče počas 
organizovania jarmoku a príjmy vo výške 475 eur za užívanie verejného priestranstva viacerými 
daňovníkmi – umiestnenie plachtových garáží, kontajnera, predajného stánku, staveniska.  
Poplatok za komunálne odpady O miestny poplatok bol určený vo výške 0,0547 eur na osobu a 
deň, čo prestavovalo ročný poplatok vo výške 19,96 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 nad 62 rokov, resp. zaplatenie v inej obci bola prepočítaná vo 
výške 169 640 eur, ktorú sa podarilo prekročiť o 453 eur. Uhradený celoročný poplatok vo výške    
170 093 eur je zložený zo zaplatenia poplatku za rok 2015 vo výške 160 471 eur a za roky 2002O2014 
vo výške 9 622 eur. Nedoplatky z minulých rokov správca poplatku uplatňuje v exekučnom konaní, 
resp. poskytuje možnosť splácania nedoplatkov v menších splátkach.  
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia O túto daň vyrubuje mesto, ktorého územie sa 
nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Mesto Nová Baňa sa v nachádza v oblasti 
ohrozenia jadrovým zariadením v pásme do 20 km. V zmysle zákona bola vyrubená daň, ktorá bola 
daňovníkom  uhradená v plnej výške 36 753 eur. 
Daň z úhrad za dobývací priestor " príjem býva každoročne vo výške 531 eur, čo je 50 % 
z úhrady platenej organizáciou, ktorá má vydané oprávnenie na dobývanie výhradného ložiska. 
Úhradu za dobývací priestor mesto dostávalo prostredníctvom Obvodného banského úradu v Banskej 
Bystrici. V roku 2015 úhrada nebola prevedená, nakoľko organizácii v roku 2014 zaniklo oprávnenie na 
dobývanie výhradného ložiska ryolitu v dobývacom priestore Nová Baňa. Nakoľko dobývací priestor 
Nová Baňa zatiaľ nebol určený inej organizácii, povinnosť platiť úhradu za DP nikomu nevznikla.  
 
Nedaňové príjmy  ........................................................................................   512 096 eur 
 
Z prenajatých pozemkov – podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy. Rozpočet je vo 
výške 158 500 eur, skutočnosť 155 036 eur. Sú to príjmy z  prenajatých mestských pozemkov   –  
lesy, umiestnenie stánkov, reklamné panely, lom, terasy, vykrývače, záhradky. Nájomníci uhrádzajú 
nájomné priebežne v zmysle nájomných zmlúv. Nenaplnenie rozpočtu oproti plánu spôsobilo 
doťaženie andezitu v lokalite lomu Číčerka a následne ukončenie nájomného vzťahu. Na nedoplatky 
na nájomnom, nedodržanie termínov splatností sú nájomníci  upozorňovaní upomienkami. Niektoré 
dlhy sú vymáhané súdnou cestou. 
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Z prenajatých budov, priestorov – rozpočet je 92 850 eur, skutočnosť 100 075 eur. Príjmy na 
nájomnom za nájom nebytových priestorov predstavujú čiastku 92 225 eur. Nájomníci priebežne 
nájomné uhrádzajú. Časť príjmov je nájomné z roku 2014, ktoré bolo uhradené v roku 2015 vo výške 
3 307 eur. Priaznivý vplyv na plnenie rozpočtu ovplyvnilo obsadenie voľných kancelárií na ul. 
Bernolákovej 11 a obsadenie priestorov na ul. Nábrežnej 21, v budove Mestského úradu na Námestí 
slobody (predajňa odevov + kaviarnička) formou priameho nájmu. Na nedoplatky na 
nájomnom, nedodržanie termínov splatností sú nájomníci  upozorňovaní upomienkami. Niektoré dlhy 
sú vymáhané súdnou cestou. 
Príjmy vo výške 7 850 sú za prenájom priestorov počas novobanského jarmoku. 
Z prenajatých budov – kultúrne domy O sú tu zahrnuté príjmy z prenájmu kultúrnych domov 
Štále, Bukovina a kina Vatra (kinosála, vestibul) spoločenstvám, organizáciám a umeleckým 
agentúram na umelecké vystúpenia, či organizáciu príležitostných zábav, podnikateľským subjektom 
na predaj v menšom rozsahu. Rozpočet na rok 2015 je 500 eur, skutočnosť je 680 eur (kinosála, 
vestibul + WC kina Vatra 4x,  KD Štále 3x, KD Bukovina 1x, vestibul kina Vatra samostatne počas roka 
prenajatý nebol). 
Kino Vatra bolo okrem platených nájmov prenajaté viackrát aj bezplatne a to pre nácviky ochotníckeho 
divadla DS MÚZA a DS DOM CHVÁLY, Jednotu dôchodcov Slovenska – Výročná členská schôdza, záver 
a zahájenie  nového školského roka Gymnázium F. Švantnera, koncerty ZUŠ.  
KD Bukovina bol okrem platených nájmov poskytnutý viackrát aj bezplatne a to pre nácviky 
ochotníckeho divadla DS Bukovinka. 
Správne poplatky za výherné hracie prístroje O pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z počtu 
prístrojov prevádzkovaných v meste v roku 2014 (10ks). Výška správneho poplatku je 1 500 eur za    
1 prístroj. Rozpočet je 15 000 eur. V priebehu roku 2015 si podali žiadosti o udelenie individuálnej 
licencie na rok 2016 traja prevádzkovatelia a licencia bola udelená na 8 kusov výherných prístrojov. 
Skutočnosť je 12 700 eur. V správnych poplatkoch za VP sú zahrnuté aj správne poplatky za vydanie 
stanoviska k umiestneniu hazardných hier a správne poplatky za zmenu udelenej licencie. V porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi počet prevádzkovaných výherných prístrojov klesá. Prevádzkovatelia 
hazardných hier viac využívajú prevádzkovanie videohier, ktoré je pre nich z hľadiska správnych 
poplatkov finančne výhodnejšie.   
Správne poplatky ostatné – rozpočtované príjmy sú vo výške 14 500, skutočnosť 18 283 eur, 
z toho: Na úseku výstavby, ŽP a SMM vo výške 9 522 eur a na správe mesta 8 761 eur. 
Rozpočet na úseku výstavby, ŽP a SMM bol stanovený odhadom približne v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom 2014.  Celkový príjem bol vo výške 9 522 eur, z toho  za stavebný úrad, 
dopravné stavby, drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce, povolenia vjazdov  8 150 eur, za 
vydanie povolení na vodné stavby 60 eur, stavby za zvláštne užívanie  miestnych komunikácií  tzv. 
rozkopávky 715 eur, za  povolenie výrubu stromov 200 eur, povolenie reklamných zariadení  300 eur, 
ostatné O  potvrdenie o veku stavby  97 eur.    
Správa mesta O za matričné úkony 2 511 eur, overovanie listín a podpisov 4 894 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 340 eur, 
za rybárske lístky 944 eur (vydaných bolo 90 kusov rybárskych lístkov ročných aj trojročných a 20 
bezplatných (deti do 15. Rokov a rybárska stráž), ostatné správne poplatky 72 eur.  
Pokuty MsP – rozpočet bol 3 000 eur, skutočnosť 2 755 eur za 253 blokových pokút uložených 
najmä za priestupky v cestnej premávke, ale aj za priestupky proti verejnému poriadku a proti 
majetku. Výber pokút je odhadnutý podľa predchádzajúceho obdobia, ale jeho plnenie je ovplyvnené 
objektívnymi podmienkami ako je počet pokút, zohľadnenie sociálneho statusu občana pri ukladaní 
výšky pokuty a pod. Vyberanie pokút nemôže byť ovplyvňované snahou naplniť príjmy, a z tohto 
dôvodu nebol naplnený plánovaný rozpočet.   
Pokuty ostatné – tento príjem sa nerozpočtuje. Skutočnosť je vo výške 750 eur za priestupky voči 
stavebnému zákonu, vo výške 445 sú pokuty za priestupky uložené Okresným úradom a zaslané cez 
Ministerstvo vnútra správu pokút a vo výške 174 eur za úrok z omeškania. 
Propagácia – príjmy neboli plánované. Skutočné príjmy vo výške 353 eur sú za  predaj 
propagačného materiálu Informačnému centru mesta, nakoľko v IC bol záujem občanov o kúpu tohto 
materiálu, a to za predaj suvenírov, CD Spieva Vám Vinička, igelitových tašiek, keramiky, 
spomienkových predmetov s motívom Novej Bane. 
Zo vstupného OKI – je to vstupné z kultúrnych podujatí, ktoré sa konali počas roka. Rozpočet 
príjmov z kultúrnych vystúpení bol vo výške 6 500 eur, upravený 10 900 eur, skutočnosť  11 258 eur. 
Zvýšený príjem prinieslo obľúbené podujatie Novobanskí heligónkari, veľký záujem bol o Melekovu 
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divadelnú Nová Baňu kvôli účinkujúcim divadlám z Novej Bane a následne pre veľký záujem o miestne 
ochotnícke divadlo aj jeho viacnásobná repríza. Tiež bol príjem z vystúpení: koncert Ivana Mládka, 
Kysucký prameň, profesionálne divadlo Všetko o ženách,  Veselá trojka & Števo Hruštinec. 
Počas roka bolo zrealizovaných 55 kultúrnych podujatí, z toho 23 so vstupným.  
Za registráciu čitateľov MsK – príjmy sú rozpočtované vo výške 2 000 eur, skutočnosť 2 073 eur, 
z toho: registrácia dospelých čitateľov 1 416 eur, detských čitateľov 260 eur, za kopírovanie  3 eurá, 
za tlač 78 eur, za upomienky 305 eur, za medzi výpožičnú službu  8 eur, za predaj vyradených kníh 3 
eurá. 
V rámci „týždňa slovenských knižníc“ od 30.03.O05.04.2015 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 35 čitateľov do 15.rokov, čo by predstavovalo príjem 
52,50 eur a 4 odpustené upomienky vo výške 0,40 eur, čo by predstavovalo príjem 1,60 eur.    
Za predaj vstupeniek na NBJ –  príjmy vo výške 1 300 eur vznikli z predaja tombolových lístkov. 
Predaj sa uskutočňoval 1 deň a tombola bola 1x.  
Za zberné suroviny – rozpočet je 7 600 eur, skutočnosť 2 141 eur. Príjem za predaj vytriedených 
zložiek z komunálnych odpadov, ktoré sa stali surovinou, je len za rok 2014 a to za plasty 1 707 eur, 
sklo 368 eur a elektroodpad 66 eur. Všetky príjmy za predaj vytriedených zložiek z komunálnych 
odpadov za rok 2015 ostali príjmami TS mesta Nová Baňa a z uvedeného dôvodu mestu nebol 
odovzdaný žiaden podklad k fakturácii z predaja vytriedených zložiek z komunálnych odpadov.  
Príspevok z Recyklačného fondu za rok 2014 mesto ani v druhom polroku 2015 neobdržalo. Rozpočet 
príjmov sa nenaplnil.  
Preddavky za teplo – nájomníci v priestoroch bývalého SSŠ ul. Školská 25, Nábrežnej 21, 
Cintorínska 3 a Bernolákova 3  platia v zmysle nájomných  zmlúv zálohové platby štvrťročne za plyn a 
teplo. Rozpočet 6 000 eur, skutočnosť 7 589 eur. Vyššia skutočnosť je z dôvodu zmeny výšky 
zálohových platieb s ohľadom na skutočnosť za predchádzajúce obdobie. 
Refundácie služieb – príjmy sú z rozúčtovania spotreby EE, vody a kúrenia v prenajatých objektoch.  
Predstavujú úhrady faktúr za energie spotrebované nájomníkmi v roku 2014 – 2015 a dodávateľmi 
mestu vyfakturované – voda O  3 994 eur, EE – 10 375 eur, doplatok za plyn 585 eur a teplo – 133 
eur, poistenie – 367 eur, uhradenie dlhu z predchádzajúcich rokov (exekútor) – 38 eur. Rozpočet je 
15 500 eur, skutočnosť 15 492 eur. 
Refundácie GP a ZP, energie a teplo – príjmy sú rozpočtované vo výške 500 eur, skutočnosť je    
617 eur. Z toho: 
O refundácie za GP 0 
O refundácie za znalecké posudky – plán 500 eur, skutočnosť 550 eur O   znalecké posudky na predaj 
pozemkov na ul. Školská 70 eur, predaj pozemku ul. Andreja Kmeťa 50 eur, predaj pozemku ul. 
Nálepkova 60 eur, predaj pozemku Hrabiny 70 eur, predaj pozemku ul. Hájska 60 eur, predaj 
pozemku Záhrb 50 eur, predaj troch pozemkov na Tajchu 190 eur.  
O refundácie výdavkov OKI O za vodu v byte v KD Bukovina boli príjmy 42 eur,  
O refundácia výdavkov chata Tajch O za vodu a EE na chate Tajch boli príjmy 25 eur.  
Preplatky energií O  rozpočet bol nula, skutočnosť 10 025 eur, z toho za teplo v budove MsÚ boli 
preplatky vo výške 4 442 eur a z vyúčtovania energií za prenajímané objekty za rok 2014 za teplo, EE  
a za plyn 5 583 eur. 
Odpadové vody Tajch – príjmy sú za vypúšťanie odpadových vôd v lokalite Tajch do mestskej 
čističky. Rozpočet je 1 800, skutočnosť 4 120 eur. Plnenie rozpočtu ovplyvnila pozitívne spoločnosť 
Caprin, s.r.o. so sídlom Poliačikova cesta 467, ktorá uhradila svoj dlh za vystavené faktúry za 
odvedené odpadové vody z predchádzajúcich rokov 2008 – 2014 vo výške 2 033 eur v mesiaci 
5/2015.  
Chata Tajch O príjmy 940 eur sú od rekreantov na chate na Tajchu za nájom, spotrebovanú el. 
energiu a vodu. Chata sa poskytuje len zamestnancom MsÚ, MŠ a ich rodinným príslušníkom. Chata sa 
využíva na týždenné rodinné rekreácie a víkendové pobyty. 
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 je uhradený vo výške 192 eur, t.j. evidovaný počet 
členov je 128.   
Opatrovateľská služba "  príjem je od občanov za výkon opatrovateľskej služby vyberaný v zmysle 
platného VZN a je vo výške 9 287 eur. Plnenie rozpočtu je vyššie o 3 200 eur oproti plánovanému. 
Zvýšenie je spôsobené vyšším záujmom občanov o poskytovanie opatrovateľskej služby. 
Ošetrovanie materiálu CO O príjem vo výške 385 eur v zmysle platnej dohody poukázal ObÚ Žiar 
nad Hronom na odmenu pre skladníka CO, ktorý má na starosti ošetrovanie materiálu CO. 
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Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – je mesačne rovnaký O MsBP pravidelne odvádza mestu 
časť nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi. Za rok je to 93 829 eur. 
Iné príjmy " za známky pre psa –  poplatok za vydanie náhradnej  známky pre psa pri jej strate (v 
zmysle VZN č. 1/2014 o verejnom poriadku) sa vyberal  vo výške 2 eur za 1 známku. Príjem v roku  
2015 bol vo výške 68 eur, čo predstavuje náhradu za stratu 34 známok za psa.  
Iné príjmy " sobáše, pohreby, cudzí – v roku 2015 bolo deväť uzavretí manželstva mimo obradnej 
siene (7x Drozdovo a 2x Hrabiny), z toho v 6 prípadoch tu nemali zároveň trvalý pobyt. Za tieto 
sobáše bolo uhradené 1 449 eur. Okrem toho boli 3 uzatvorené manželstvá delegované iným úradom, 
za čo je poplatok 49,50 eur. Za vlaňajší rok bol 2x pohreb občanov, ktorí tu nemali trvalý pobyt, 
poplatok bol 19 eur.   
Príjem za prieskumné územie – na základe rozhodnutia MŽP SR o predĺžení lehoty prieskumného 
územia Veľké Pole na vykonávanie geologických prác v etape vyhľadávací ložiskový geologický 
prieskum malo byť uhradené mestu 50 %, t.j. 2 689 eur za zabratú časť územia. Druhých 50 % 
zostáva Enviromentálnemu fondu, ktorý platbu mestu poukazuje. Nakoľko lehota končí v októbri 2015, 
prepočet príjmov bol za 10 mesiacov v roku 2015, t.j. vo výške 2 241 eur. Platba nebola poukázaná, 
prieskumné územie bolo k 14.10.2015 zrušené. Finančné prostriedky už nemali byť rozpočtované, 
nakoľko v prvom roku platnosti zmluvy bol uhradený poplatok dvakrát. 
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia – uhrádzajú v zmysle vyhlášky malí znečisťovatelia ovzdušia, 
ktorým na základe priznania bol mestom vyrubený poplatok vo výške 1 771 eur. Bol uhradený vo 
výške 1 821 eur vrátane nedoplatku za rok 2014.  
Úroky z účtov – sú spolu vo výške 51 eur. 
Výťažky z lotérií  O  v sebe zahŕňa odvod výťažku zo stávkových hier a odvod výťažkov 
z prevádzkovaných videohier. Pri stávkových hrách sa odvod odvádza vo výške 0,5% z prijatých 
herných vkladov. Odvod výťažkov z prevádzkovaných videohier sa odvádza vo výške 800 eur za každý 
terminál. V roku 2015 bolo v meste prevádzkovaných 17 takýchto terminálov a 5 prevádzkovateľov  
stávkových hier. V roku 2015 došlo oproti roku 2014 k zvýšeniu počtu prevádzkovaných videohier v 
meste. Rozpočet bol 9 000 eur, skutočnosť 14 301 eur. 
Príjmy z odvodu TS zo zúčtovania za rok 2014 – po zúčtovaní finančných vzťahov s rozpočtom 
zriaďovateľa Technické služby odviedli do rozpočtu mesta zostatok nepoužitého bežného transferu vo 
výške 6 520 eur a nájomné za hrobové miesta za predchádzajúce roky vo výške 31 995 eur.   
Vratky – sú to vrátené exekučné trovy vo výške 180 eur, vrátená mylná platby za rok 2014 vo výške 
450 eur, refundácia výdavkov IC za rok 2014 vo výške 431 eur a splátka za odpadovú nádobu 10 eur, 
spolu 1 071 eur. 
Za prekládku odpadu – príjem 5% je z celkového množstva odpadov, ktoré v období november 
2014 až november 2015 je evidované prekládkovou stanicou SITA Slovensko, s.r.o. od všetkých 
dodávateľov odpadov. Rozpočet bol 2 765 eur, skutočnosť 3 326 eur. Skutočnosť je vyššia, nakoľko 
príjmy sú za 13 mesiacov.  
Náhrada škody – v roku 2015 bola zaznamenaná jedna poistná udalosť na majetku mesta, kedy 
došlo motorovým vozidlom k poškodeniu stĺpa verejného osvetlenia. Poisťovňa vyplatila mestu 
náhradu škody vo výške 905 eur.  
 

•  Granty a transfery bežné   ............................................................................    710 557 eur 
 
Grant na šport – mesto obdržalo grant vo výške 50 eur na pitný režim a drobné darčeky na akciu 
Mesto v pohybe usporiadanú v rámci Týždňa športu pre všetkých, grant vo výške 200 eur na 
profesionálnu časomieru a 100 eur na pitný režim a drobné darčeky pre účastníkov na Tajchovú 
osmičku. 
Grant na NBJ – od sponzorov sa podarilo získať finančné prostriedky vo forme daru na organizáciu 
Novobanského jarmoku vo výške 2 000 eur. 
Grant – mesto obdržalo v mesiaci december grant vo výške 7 000 eur bez konkrétneho určenia účelu 
použitia prostriedkov.  
 
Transfery na školstvo: 
Transfer zo ŠR " na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ " pôvodný rozpočet bol   
3 267 eur, upravený rozpočet 3 267 eur, skutočnosť 3 074 eur.  
Transfer z Okresného úradu Banská Bystrica odboru školstva  určený na výchovu a vzdelávanie žiakov 
zo sociálne znevýhodneného prostredia  ZŠ Jána Zemana. Za obdobie 01O08/2015 sme transfer dostali 
podľa stavu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15.9.2014 vykázaného v EDUZBERE (32 
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žiakov), za obdobie 09O12/2015 podľa stavu k 15.9.2015 (23 žiakov). Na 1 prepočítaného žiaka (29 
prepočítaný počet) zo sociálne znevýhodneného prostredia bol transfer vo výške 106 eur. 
Transfer zo ŠR na stravu detí v hmotnej núdzi O  finančné prostriedky sú pravidelne mesačne 
poukazované zo štátu pre deti v hmotnej núdzi na stravovanie. V roku 2015 bol transfer poskytnutý  
vo výške 4 106 eur. Počet detí, ktoré poberajú takúto formu sociálnej pomoci bol nižší.  
Transfer zo ŠR na školské pomôcky O finančné prostriedky sú dvakrát ročne poukázané zo štátu 
pre deti v hmotnej núdzi na nákup školských pomôcok. Za rok 2015 to bolo  vo výške 1 145 eur. 
Transfer na vzdelávacie poukazy " pôvodný rozpočet bol 7 051 eur, upravený rozpočet 6 291 eur, 
skutočnosť 7 356 eur. 
Z uvedenej sumy bolo 5 982 eur prijatých za vzdelávacie poukazy pre ZŠ Jána Zemana a 1 374 eur 
pre Centrum voľného času. Prostriedky sme dostali za prijaté vzdelávacie poukazy ZŠ Jána Zemana 
199,40 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov (01O06/2015 195 prijatých vzdelávacích 
poukazov, z toho 2 neabsolvovali potrebný počet hodín, 09O12/2015 209 prijatých vzdelávacích 
poukazov, CVČ – 45,80 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov (01O06/2015 39 prijatých 
vzdelávacích poukazov, 09O12/2015 56 vzdelávacích poukazov). Hodnota 1 vzdelávacieho poukazu 
v roku 2015 bola 30 eur. Rozpis bol znížený o prostriedky za poukazy za žiakov, ktorí v školskom roku 
2014/2015 neabsolvovali predpísaný počet záujmového vzdelávania.  
Transfer na dopravné – ZŠ " pôvodný rozpočet bol 884 eur, upravený rozpočet 884 eur, 
skutočnosť 1 129 eur. 
Skutočnosť je 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 O podľa tohto VZN má mesto Nová Baňa 
vytvorený spoločný školský obvod s obcou Horné Hámre časť Kostivrch a Rudno nad Hronom. 
V školskom roku 2014/2015 nám Okresný úrad preplácal cestovné pre 11 dochádzajúcich žiakov 
z obce Rudno nad Hronom, v školskom roku 2015/2016 sa stav žiakov, ktorým prepláca Okresný úrad  
cestovné zvýšil na 12.     
Transfer na odchodné – pôvodný rozpočet bol 0 eur, upravený 6 491 eur, skutočnosť 6 491 eur. 
Rozpočet aj skutočnosť je vo výške prijatých nenormatívnych prostriedkov na odchodné pre 5 
zamestnancov (3 pedagogických a 2 nepedagogických)  ZŠ Jána Zemana vo výške 2 funkčných platov. 
Transfer na učebnice – ZŠ " pôvodný rozpočet 0 eur, upravený rozpočet  1 573 eur, skutočnosť 
1 573 eur. Rozpočet aj skutočnosť je vo výške prijatých nenormatívnych účelových prostriedkov na 
učebnice, ktorý bol škole pridelený podľa počtu žiakov 3. až 5. ročníka (spolu 143 žiakov) podľa stavu 
k 15.9.2014 vo výške 11 eur na žiaka. 
Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ " pôvodný rozpočet bol 11 532 eur, upravený rozpočet   
11 532 eur, skutočnosť 11 773 eur. 
Plnenie rozpočtu je vo výške prijatých  prostriedkov z Okresného úradu Banská Bystrica odboru 
školstva, ktoré sme dostali namiesto školného za predškolákov zo strany štátu. Na jedného 
prepočítaného predškoláka (72,33  prepočítaný priemerný stav predškolákov) bola pridelená suma cca 
162,77 eur.  Počet predškolákov za 01O08/2015  v MŠ Nábrežná podľa stavu k 15.9.2014 bol 75 
(vrátane elokovaných tried), počet predškolákov za 09O12/2015 podľa stavu k 15.9.2015 bol 67.  
Transfer z MK SR  na Doplnenie knižničného fondu " mesto podalo na Ministerstvo kultúry 
žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt Doplnenie knižničného fondu. Transfer bol poskytnutý  
v plánovanej výške 2 000 eur. 
 Transfer z MK SR na Ochranu knižničného fondu " mesto podalo na Ministerstvo kultúry žiadosť 
o poskytnutie dotácie na projekt Ochranu knižničného fondu. Transfer bol poskytnutý v plánovanej 
výške 7 800 eur. 
Transfer z MK SR a na Obnovu Súsošia sv. trojice  – mesto podalo na Ministerstvo kultúry 
žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt Obnova súsošia sv. Trojice. Požadovaná výška transferu bola 
20 000 eur, v skutočnosti bol transfer poskytnutý vo výške 13 000 eur.  
Transfer zo ŠR na vojnové hroby – bol poskytnutý vo výške 120 eur na údržbu vojnových hrobov. 
Transfer od obcí na záujmové vzdelávanie detí  " pôvodný rozpočet bol 0 eur, upravený 
rozpočet 2 505 eur, skutočnosť  2 505 eur.Prostriedky prijaté z rozpočtu obcí na zabezpečenie 
záujmového vzdelávania detí z jednotlivých obcí, a to: Brehy 690 eur, Orovnica  630 eur, Rudno nad 
Hronom 360,  Veľká Lehota 240 eur,   Tekovská Breznica 180 eur,  Stará Kremnička 120 eur,  Banský 
Studenec 60 eur, HodrušaOHámre 60 eur, Sebechleby 60 eur, Kozárovce 40 eur, Horné Hámre 35 eur, 
Poltár 30 eur . Z celkovej sumy 2 505 eur bolo použitých 1 385 eur v ZŠ Jána Zemana a 1 120 eur 
v Centre voľného času Bernolákova. 
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Transfer z rozpočtu VÚC – transfer z VÚC na týždeň športu bol poskytnutý vo výške 1 120 eur na 
vecné ceny, tričká a medaily.  
Transfer zo ŠR na matriku O transfer vo výške 10 122 eur je pridelený zo štátu na zabezpečenie 
matričnej činnosti, v celej výške bol použitý vo výdavkoch na zabezpečenie činnosti matriky. 
Transfer zo ŠR na miestne komunikácie – bol poukázaný vo výške ročného upraveného rozpočtu 
327 eur. 
Transfer zo ŠR na životné prostredie – transfer vo výške 709 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 činnosti registra 
a evidencie pobytu občanov.  Pridelený bol vo výške upraveného rozpočtu 2 497 eur. 
Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie O pôvodný rozpočet bol 562 379 eur, upravený 
rozpočet 606 882 eur, skutočnosť 614 229 eur. Skutočnosť je vo výške prijatých normatívnych 
prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica v roku 2015. Prostriedky pridelené 
podľa počtu žiakov O k 15.9.2014 bol evidovaný stav žiakov 402, k 15.9.2015 bol počet žiakov 408. 
Pridelený normatív zo strany ministerstva školstva  vo výške 606 882 eur vo výške upraveného 
rozpočtu bol najskôr v mesiaci november zvýšený o 1 390 eur podľa údajov z Eduzberu zo septembra 
2015 a následne upravený v decembri 2015 o sumu 5 957 eur (mimoriadne odmeny 100 eur na 
zamestnanca a kreditové príplatky zamestnancov požadované v dohodovacom konaní). 
Transfer zo ŠR na stavebný úrad – transfer bol pridelený vo výške upraveného rozpočtu 7 037 eur 
na zabezpečenie činnosti a agendy stavebného úradu.  
Transfer zo ŠR na referendum – transfer vo výške 2 782 bol pridelený zo štátu na zabezpečenie 
činnosti a materiálu v súvislosti s hlasovaním občanov mesta v Referende 2015. 
 
Kapitálové príjmy............................................................................................... 348 914 eur 
  

•  Kapitálové príjmy z predaja majetku ...........................................................  107 183 eur 
 

V príjmoch z predaja budov sa počíta s čiastkou 20 100 eur z predaja budovy trafostanice (v 
Orgonášovej uličke), ktorá patrí mestu a prevádzkovateľ ju roky užíva. Predpokladaný príjem je 
rozpočtovaný vo výške podľa vypracovaného znaleckého posudku.  
Plánované príjmy naplnené neboli. Dohodnutá bola nová kúpna cena vo výške 17 500 eur. Nakoľko 
k dohode o výške kúpnej ceny medzi mestom a SSE O D, a.s. došlo až v mesiaci september 2015, 
nestihol sa celý predaj zrealizovať v danom roku. Kúpna zmluva č. 1/2016 bola podpísaná oboma 
stranami dňa 29.1.2016 v celkovej kúpnej cene 17 500 eur, uhradená na účet dňa 11.2.2016. 
Príjmy z predaja bytov – sú vo výške 90 155 eur. Suma pozostáva z predaja 2 bytov s podielom na 
pozemku O obytný dom Pod Sekvojou A6, súp. číslo 1343 a z predaja 13 bytov s podielom na pozemku 
O obytný dom Pod Sekvojou A5, súp. číslo 1379 spolu v kúpnej cene 83 413 eur, ďalej zo zaplatenia 
zľavy vo výške 6 618 eur (30 %) z pôvodnej kúpnej ceny za to, že byt bol prevedený tretej osobe 
v 10 ročnej lehote a úrok z omeškania vo výške 124 eur za to, že zľava bola oneskorene uhradená.  
V príjmoch z predaja pozemkov O sú rozpočtované príjmy za predaj  pozemkov vo výške 16 855 
eur za pozemky, ktoré sú odporúčané komisiou územného plánu, životného prostredia a majetku na 
predaj a v cenách odhadom z dôvodu, že ešte neboli vypracované GP a ZP.  
Skutočné príjmy boli vo výške 13 431 eur a to za: 
O predaj pozemku – dorovnanie hranice pozemkov, ul. Andreja Kmeťa,  165 eur, 
O predaj pozemku – zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam, ul. Školská,  1 370 eur, 
O predaj pozemku O majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zabratého oporným múrom ul.  
  Nálepkova, 380 eur, 
O predaj pozemku O majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zabratého stavbou časť Hrabiny,  1 470  
  eur,     
O predaj pozemkov O dorovnanie hraníc  pozemkov  ul. Hájska,  1 023 eur, 
O predaj pozemku O kúpou pozemku žiadateľ rozšíri svoju prevádzkovú budovu Tajch,  1 091 eur, 
O predaj pozemku, (majetkovoprávneho vysporiadania pozemku zabratého športovým areálom)   
  Záhrb, 5 500 eur  
O predaj pozemku O zámer mesta č. 5/2014 predať stavebný pozemok, výstavba rekreačnej chaty  
  Tajch, 1 280 eur  
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O predaj pozemku O  zámer mesta č. 4/2014 predať stavebný pozemok, výstavba rekreačnej chaty    
  Tajch, 1 152 eur.  
Právo na odstrel " sú to príjmy z nájmu výkonu práva poľovníctva na  pozemkoch začlenených do 
mestského poľovného revíru v zmysle platnej nájomnej zmluvy od: Poľovníckeho združenie Kamenica  
25 eur a poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa 3 572 eur. 
 

•  Granty a transfery kapitálové ............................................................................241 731 eur   
 

Grant z EÚ tvoriaci Nenávratný príspevok " bol rozpočtovaný pre rok 2015 po ukončení úspešnej 
realizácie projektu energetických úspor objektov financovaného úvermi 1 a 2 zo zmluvy o úvere.  
Návratný príspevok je vo výške 15 % z úveru č. 1 na 105 398 eur a z úveru č. 2 na 271 000 eur, čo sú 
výšky oprávnených nákladov a predstavuje 56 460 eur. Po vykonaní verifikácie projektu bolo 
vyhlásené, že dokumenty,  zmluvy a faktúry  pravdivo odzrkadľujú projekt energetickej efektívnosti a 
príspevok bol poskytnutý na účet mesta v plnej výške. 
Transfer z Envirofondu na zateplenie Podnikateľského centra – v súvislosti so znížením 
energetickej náročnosti budovy Podnikateľského centra (budúce kultúrne centrum) bol podaný projekt 
na Environmentálny fond s predpokladanou výškou transferu 187 171 eur. Akcia je stavebne 
ukončená, vyúčtovanie bolo environmentálnemu fondu predložené, akcia je finančne vysporiadaná.  
Poukázané bolo 185 271 eur, čo je menej o 1 900 eur  z dôvodu nerealizácie výmeny pôvodnej 
strešnej krytiny nad apartmánom. 
 
 

•  Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou ..............................................114 244 eur 
 
Súčasťou tohto materiálu sú samostatné správy školských zariadení.  
 
 
 

4. Rozbor plnenia výdavkov vrátane hodnotenia plnenia programov 

Programová štruktúra Mesta Nová Baňa  
 

1. Výdavky verejnej správy 
 Podprogram: 1.1. Správa mesta 
 Podprogram: 1.2. Stavebný úrad 
 Podprogram: 1.3. Menšie obecné služby 
 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. Referendum 
  
2.       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 
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         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. Odstavný pruh chodníka pred ZŠ 
Podprogram: 5.7. Chodník ZUŠ 

  
6.      Zlepšenie odpadového hospodárstva 

Podprogram: 6.1. Nakladanie s odpadmi  
  Projekt: 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi O TS 

Projekt: 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov 
          Podprogram: 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na SITU  

 Podprogram: 6.3. Čistiaca technika 
  Projekt: 6.3.1. Čistiaca technika – poistenie 
  Projekt: 6.3.2. Čistiaca technika O TS 
   

7.  Správa prenajímaného majetku mesta 
 Podprogram: 7.1. Výdavky na nebytové priestory 
 Podprogram: 7.2. Zateplenie budovy DS 
 
8. Prostredie pre život 
            Podprogram: 8.1.Spoločná správa  O 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. TechnickoObezpečnostný dohľad Tajch 
  Projekt: 8.4.2. Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch 
 Podprogram: 8.5. Verejná zeleň O TS 
 Podprogram: 8.6. Rozvoj obcí udržanie projektov 

Podprogram: 8.7. Verejné osvetlenie  
 Projekt: 8.7.1. Verejné osvetlenie – modernizácia 
 Projekt: 8.7.2. Verejné osvetlenie O TS 

 Podprogram: 8.8. Občianska vybavenosť – TS O WC 
 Podprogram: 8.9. Pohrebníctvo – prevádzka cintorína O TS 
 Podprogram: 8.10. Rekreačné a športové služby – TS 
 Podprogram: 8.11. WC ul. Cintorínska 
 Podprogram: 8.12. WC a sprchy Tajch 
 Podprogram: 8.13. Vyhliadková veža Háj 
 
9.  Šport 
 Podprogram: 9.1. Rekreačné a športové služby O 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. Údržba športovísk O TS 
  
10. Kultúra 

Podprogram: 10.1. Kultúrne služby O pamätníky 
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Podprogram: 10.2. Mestská knižnica  
 Projekt: 10.2.1. Knižnica 
 Projekt: 10.2.2. Doplnenie knižničného fondu 
 Projekt: 10.2.3. Ochrana knižničného fondu 

 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. Rekonštrukcia historickej budovy Zvonica na Zvoničke 

 Podprogram: 10.7. Zateplenie budovy podnikateľského centra 
 
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: 11.1.4. MŠ Nábrežná 
  Projekt: 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 
   
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 

Pôvodný Zmena Skutočnosť 
678 185 706 502 656 956 

 
Celkový počet zamestnancov MsÚ za rok 2015 je 50,86 a prepočítaný počet zamestnancov je 48,57 
vrátane opatrovateliek. Priemerný plat zamestnanca mesta je 706,38 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: Počas celého roka sme efektívne 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: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 12 12 12 12 12 
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hodnota 
Skutočná 
hodnota 

11 7 19   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a počet stretnutí vedenia so  všetkými 
zamestnancami 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

42+2 42+2 42+2 42+2 42+2 

Skutočná 
hodnota 

29+0 37+0 52+0   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

25 25 25 12 12 

Skutočná 
hodnota 

25 11 18   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k 
informáciám  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

100 100 100   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prijatých návštev a stretnutí občanov s primátorom mesta za rok 
8x za mesiac 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

96 96 96 96 96 

Skutočná 
hodnota 

350 480 528   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

0 0 1   

 
Vyhodnotenie ukazovateľov:  
Najčastejšími dôvodmi stretnutia občanov s primátorom mesta sú  majetkové veci, susedské spory, 
zníženie poplatku za komunálny odpad, odvoz komunálneho odpadu, daň z nehnuteľností, stav 
a údržba miestnych komunikácii a pozemkov vo vlastníctve mesta, prenájom alebo odkúpenie 
mestského majetku a mestských priestorov, otázka školstva a centier voľného času, firmy – ponuka 
služieb – výstavba bytoviek, zber KO, plastov, dopravné značenie,  kamerový systém, športové ihriská, 
reklamné predmety na predaj s logom nášho mesta, SPP, SSE – ponuka služieb a konkrétne stretnutia 
s firmami, ktoré vyplývajú z práve realizujúcich sa projektov v meste. 
 
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. 
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Plnenie: Plnenie príjmov za túto oblasť je primerané, nakoľko rozhodnutia o výmere daní a 
poplatkov sa distribuujú priebežne. Napriek tomu, že hlavná kontrolórka mesta bola 
počas roka  na rodičovskej dovolenke, kontrolnú činnosť vykonáva podľa schváleného 
plánu kontrol. Projektová manažérka pre rozvoj mesta priebežne sleduje výzvy a granty 
na poskytovanie finančných  prostriedkov. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento výberu daní v kalendárnom roku  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

108 114,3 103,5   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

95,5 103 100,3   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

8 4 8 8 8 

Skutočná 
hodnota 

20 2 8   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

6 7 7   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

15 10 9   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet podaných projektov a žiadostí o NFP 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

15 10 9   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet schválených projektov a žiadostí o NFP  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

5 7 6   

 
Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:  
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V roku 2015 bolo spracovaných 9 prípravných a projektových dokumentácií, ktoré boli 
zamerané na podporu rozvoja mesta.   
 
V roku 2015 bolo podaných 9 projektov a žiadostí o NFP. Prvý  projekt bol zameraný na 
obnovu Radnej siene – opravu podlahy a inštaláciu osvetlenia, druhý projekt bol zameraný na výmenu 
okien a dverí na budove kina Vatra a tretí projekt bol zameraný na získanie energetického auditu 
zdarma na budovu Základnej umeleckej školy Nová Baňa. Tieto projekty boli neúspešné. Projekt 
nenávratného finančného príspevku s názvom: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa 
bol podaný a vyhodnotený ako úspešný. 
Projekt zameraný na Zateplenie Domu služieb Nová Baňa, projekt cez grantový program Zelené oázy, 
ktorý bol zameraný na vybudovanie nového Náučného chodníka Zbojnícke studničky, projekt „Ihrisko 
Žihadielko“, projekt Súsošie sv. Trojice – IV. etapa a  projekt na podporu 13. ročníka podujatia Týždeň 
športu pre všetkých v zmysle VZN BBSK – neboli k 31.12.2015 vyhodnotené. Tieto žiadosti budú 
vyhodnotené v priebehu roka 2016. 
 
V roku 2015 bolo úspešne schválených 6 projektov a žiadostí o NFP.  
Schválené projekty a žiadosti o NFP: 3 žiadosti o podporu projektov v rámci Grantového programu 
Ministerstva kultúry SR zamerané na ochranu knižničného fondu Mestskej knižnice Nová Baňa vo 
výške 7 800 eur, na doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice Nová Baňa vo výške 2 000 eur 
a na obnovu Súsošia sv. Trojice – III. etapa vo výške 13 000 eur. Štvrtá žiadosť  bola podporená 
z Environmentálneho fondu: Zateplenie budovy podnikateľského centra, ktorého realizácia akcie 
súvisela  so znížením energetickej náročnosti budov a to realizáciou zateplenia a výmeny okien a dverí 
vo výške 187 170,95 eur. Piata žiadosť bola zameraná na podporu 12. ročníka podujatia Týždeň 
športu pre všetkých v zmysle VZN BBSK vo výške 1 120 eur. Týchto 5 žiadostí bolo podaných ešte 
v roku 2014. Posledná schválená žiadosť bola  od Ministerstva hospodárstva SR ako Riadiaceho 
orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, išlo o nenávratný finančný 
príspevok na projekt: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa, s intenzitou pomoci 95% 
z celkových oprávnených výdavkov NFP  vo výške 656 504,41 eur, ktorá bola podaná a schválená 
v roku 2015.  
 
V roku 2015 sa schválil strednodobý rozvojový dokument: Program rozvoja mesta Nová Baňa na roky 
2014O2020, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii 
a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území 
ktorého sa mesto nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie 
obce.  
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 421 199 427 679 388 444 
700 Kapitálové výdavky 0 18 768 18 734 
Výdavky na podprogram spolu  421 199 446 447 407 178 
 
Komentár: Výdavky sú na mzdy pre 20 zamestnancov + Pm + HK, povinné odvody do poisťovní, 
cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie – zakúpenie nábytku do 
kancelárie, výpočtovú techniku – pravidelná obnova počítačov, materiál, reprezentačné, pohonné 
hmoty, údržbu budovy – maľovanie časti priestorov mestského úradu,  údržba výpočtovej a 
telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov,  školenia, bankové poplatky, stravovanie, sociálny 
fond. 
Výdavky sú rozpočtované z rozpočtu mesta vo výške 417 680 eur a zo štátneho rozpočtu na 
prenesené kompetencie O úsek dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov vo výške 3 519 
eur.  
Ďalej uvádzame podrobnejší prehľad navrhovaného čerpania rozpočtu podľa položiek a podpoložiek. 
Mzdy O v mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 20 zamestnancov správy 
MsÚ.  
Odvody O  z platov sa odvádzajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, 
úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu. 
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V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispieva zamestnancom 
sporiacim si na dôchodok mesačne v maximálnej výške 16,60 eur, túto možnosť využíva 14 
zamestnancov. 
Cestovné tuzemské O 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 O v zmysle zákona o cestovných náhradách výdavky budú slúžiť na úhradu 
vreckového zamestnancom pri služobnej ceste do partnerského mesta Mimoň. Stravné a ubytovanie 
hradí mesto Mimoň. 
Energie  O výdavky budú použité na preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v celej budove MsÚ 
(vrátane priestorov matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície 
a informačného centra). Je v tom zahrnutá aj platba za priestory v Podnikateľskom centre (veľká 
zasadačka a kancelária s kuchynkou), tieto sa však budú využívať len sporadicky. 
Vodné a stočné  O je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, 
mestskej polície, informačného centra), priestory v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka a 
kancelária s kuchynkou). 
Poštové a telekomunikačné služby  O výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti 
poskytované RTVS, poplatkov za 2 mobilné telefóny na paušál, 2 mobilné karty do ústredne MsÚ na 
paušál, poplatkov za pevné telefónne linky a internet. 
Interiérové vybavenie   O plánuje sa zakúpiť stoličky do malej zasadačky MsÚ.  
Výpočtová technika  O výdavky sú na zakúpenie zálohových diskov HDD, počítačov, monitorov, baterky 
UPS. 
Prevádzkové stroje O zakúpenie skartovacieho stroja.  
Všeobecný materiál O nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych 
potrieb ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarní a do kopírky. 
Knihy, noviny a časopisy  O predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Právo pre obce, Práce 
a mzdy a predplatné časopisu ŠKOLA. 
Pracovné odevy a obuv  O ochranné pracovné oblečenie pre upratovačku a údržbára. 
Reprezentačné  O výdavky slúžia na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora mesta, kvety 
pre učiteľov na Deň učiteľov, medovníky a chlebíčky na kvapku krvi, zakúpenie kytíc a pohostenie 
a ocenenie najlepších žiakov mesta a ich učiteľov, pohostenie účastníkov akcie oslobodenia mesta. 
Pohonné hmoty, oleje, mazivá  O pohonné hmoty sú pre dve služobné autá Škodu Felíciu a FIAT. 
Servis, opravy  O výdavky sú na výmenu pneumatík, poplatok za STK. 
Poistenie vozidiel  O uhradené zákonné a havarijné poistenie vozidiel. 
Karty, známky  O na zakúpenie ročných diaľničných nálepiek na dve autá. 
Údržba výpočtovej techniky O poplatky za aktualizácie softvérov ASPI (systém právnych informácií), 
SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin. 
Údržba prevádzkových strojov O zabezpečovaný bude servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a 
klimatizácie. 
Údržba špeciálnych strojov   O servis zabezpečovacieho zariadenia. 
Údržba budov  O naplánovaná je renovácia archívu. 
Školenia  O prostriedky sú určené na vzdelávanie zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov. 
Všeobecné služby O výdavky sú na výrobu kľúčov, kníhviazačské práce – novobanské noviny a 
zápisnice z MsZ, doprava materiálu, doprava stravných lístkov. 
Exekučné služby  O finančné prostriedky budú využité na zaplatenie exekučných poplatkov. 
Poplatky, odvody, dane  O výdavky sú určené na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov. 
Stravovanie  O je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 1,95 
eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 3,20 eur. 
Poistenie majetku  O 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  O v zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená 
vo výške 1,05 % zo základu, ktorý tvoria funkčné platy. 
Odmeny na dohody  O odmeny budú 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. 
Poplatok za komunálne odpady  O je za zamestnancov MsÚ správy mesta. 
Náhrada príjmu pri DPN  O bude vyplatená náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre 
zamestnancov. 
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Skutočnosť k 31.12.2015: 
V 1.zmene rozpočtu boli výdavky zvýšené o 2 502 eur a to  o 1 100 eur na nákup regálov do archívu, 
392 eur na nákup publikácií správca budovy, BOZP a personalistika a 1 010 eur na nákup zariadenia 
na ozvučenie MsZ. 
V 2.  zmene rozpočtu bolo  zvýšenie o 2 435 eur  O na opravu  darovaného  osobného   automobilu Kia 
ceed 1 800 eur, poistenie zákonné a havarijné osobného automobilu Škoda Octavia 350 eur, 
prepravné osobného automobilu Kia ceed zo Slovenskej Ľupče a do Žiaru nad Hronom na technickú 
kontrolu 185 eur, diaľničné známky – Kia ceed a Škoda Octavia 100 eur a odchodné pri prvom 
odchode na invalidný dôchodok 2 967 eur, o čo budú znížené tarifné platy. 
Do kapitálového rozpočtu sa pridalo 1 600 eur na zriadenie klimatizácie v Informačnom centre mesta, 
ktoré je prevádzkované v priestoroch bez okien, vetranie je zabezpečované len cez vchodové dvere.  
V 3. Zmene rozpočtu bolo zvýšenie výdavkov o 1 000 eur na cestovné zahraničné spojené so 
služobnou cestou do chorvátskeho mesta NIN. A v kapitálovom rozpočte bolo schválené 16 000 eur na 
zakúpenie nového osobného automobilu Škoda Octavia . 
V 4. Zmene rozpočtu bol zvýšený rozpočet bežných výdavkov o 532 eur na servis vozového parku 
v rámci zimnej údržby a kapitálových výdavkov o 1 168 eur na vybavenie vozidla Škoda Octavia 
v požadovanej výbave O v tejto cene je zahrnutá metalíza, vyhrievané predné sedadlá a 3 ramenný 
kožený volant oproti pôvodnej základnej výbave.    
 
Čerpané výdavky sú z rozpočtu mesta vo výške 403 646 eur, ale aj zo štátneho rozpočtu na prenesené 
kompetencie O úsek dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov vo výške 3 532 eur.  
Bežný rozpočet: 
          Rozpočet   Skutočnosť 
Mzdy      235 428   216 897 
Mzdy sú pre 20 zamestnancov správy MsÚ vrátane primátora a hlavnej kontrolórky.  
Odvody      85 193     78 761  
Povinné odvody do poisťovní sú vo výške 76 464 eur  a DDS, ktoré využíva 14 zamestnancov je vo 
výške 2 297 eur. 
Cestovné                 1 710                 1 271 
V zmysle zákona o cestovných náhradách bolo zamestnancom preplatené stravné a cestovné pri 
preprave hromadným dopravným prostriedkom, alebo vlastným autom len do výšky cestovného 
verejným prostriedkom. Výdavky slúžili aj na úhradu vreckového zamestnancom pri služobnej ceste do 
partnerského mesta Mimoň a Nin. Partnerské mesto Mimoň hradilo v plnej výške aj stravné 
a ubytovanie delegácie. Pri rokovaní o partnerskej spolupráci v chorvátskom meste Nin sme náklady 
na ubytovanie a stravu znášali sami. 
 Energie     19 230     17 326  
Výdavky boli použité na preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v celej budove MsÚ (vrátane 
priestorov matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície a informačného 
centra). Je v tom zahrnutá aj platba za priestory v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka a 
kancelária s kuchynkou), tieto sa však využívajú len sporadicky. 
Vodné, stočné     840     825  
Je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, 
informačného centra), priestory v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka a kancelária s kuchynkou). 
Poštové a telekomunikačné služby  11 099     8 961  
Výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované RTVS, poplatkov za 2 
mobilné telefóny na paušál, 2 mobilné karty do ústredne MsÚ na paušál, poplatkov za pevné telefónne 
linky a internet. 
Interiérové vybavenie    2 104    1 907 
V rámci interiérového vybavenia boli zakúpené  kancelárske stoličky a regále do archívu MsÚ.  
Výpočtová technika    4 860    4 407 
Výdavky boli použité na zakúpenie PC, monitorov, tabletu, kamery a bateriek UPS.   
Telekomunikačná technika      235                     234 
Za  234 eur bol zakúpený mobil pre primátora.  
Prevádzkové stroje    1 210    1 212 
Zakúpený  bol zosilňovač, mixpult, dvojpásmová reprobedňa, rýchlovarné kanvice a laserová tlačiareň 
do hlavnej pokladne.    
Všeobecný materiál     6 221    5 140 
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Nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, 
šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarní a do kopírky. 
Knihy, časopisy                  792      952 
Predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Právo pre obce, Práce a mzdy a predplatné 
časopisu ŠKOLA, zakúpenie odbornej literatúry k správe majetku, BOZP a PO a zákonníka práce 
s komentárom. Predplatné za portál verejná správa, isamospráva a odpady. Kúpených bolo aj 
niekoľko knižných publikácií. 
Pracovná odev, obuv      84        42 
ochranné pracovné oblečenie pre upratovačku a údržbára. 
Nehmotný majetok       850       538 
Zakúpená bola aktualizácia pre 40 licencií ESET ENDPOINT antivirus na 1 rok. 
Reprezentačné               3 250    3 714 
Výdavky slúžili na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora mesta, kvety pre učiteľov na Deň 
učiteľov, medovníky a chlebíčky na kvapku krvi, zakúpenie kytíc a pohostenie a ocenenie najlepších 
žiakov mesta a ich učiteľov, pohostenie účastníkov akcie oslobodenia mesta, zakúpenie kovovej sochy  
a daru na oceňovanie dobrovoľníka mesta.  
Pohonné hmoty, oleje, mazivá    1 742    1 836 
Pohonné hmoty sú pre dve služobné autá Škodu Felíciu a FIAT. Koncom roka sme zakúpili aj nové 
vozidlo Škoda Octavia. 
Servis, opravy     2 723       2 772  
Výdavky boli použité na poplatok za STK, výmenu pneumatík a vyváženie kolies na motorovom vozidle 
FIAT Linea O výmenu oleja a filtrov O olej, filter olejový, filter vzduchový, opravu auta Kia Seed. 
Poistenie vozidiel        918    594 
Bolo uhradené zákonné a havarijné poistenie vozidiel. 
Karty, známky         215    129 
Zakúpenie ročných diaľničných nálepiek na dve autá. 
Údržba nábytku          20    0 
Údržba výpočtovej techniky    9 330    6 976 
Poplatky za aktualizácie softvérov ASPI (systém právnych informácií),SOFTIP, HR a BAN (spracovanie 
miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin. 
Údržba telefónov         181    295 
Oprava mobilného telefónu pre primátora.  
Údržba prevádzkových strojov    1 000    950 
Zabezpečovaný bol servis dvoch multifunkčných kopírovacích zariadení a klimatizácie. 
Údržba špeciálnych strojov    350    43 
Servis  ochranného zabezpečovacieho zariadenia Paradox a Jablotron. 
Údržba budov               1 700    1 522 
Namontované boli zábrany proti vtákom na budovu MsÚ, výmena svietidiel v budove Msú. V dvoch 
kanceláriách a v jednej chodbičke bola položená laminátová plávajúca podlaha. 
Nájomné       10       0 
Školenia             1 050    868  
Prostriedky boli využité na vzdelávanie zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov. 
Propagácia a reklama    150    120 
Zverejnenie inzercie o voľnom pracovnom mieste – projektový manažér v reg. tlači My žiara. 
Všeobecné služby            1 490    1 037 
Výdavky boli použité na kníhviazačské práce – novobanské noviny a zápisnice z MsZ, dopravu 
stravných lístkov, dopravu materiálu a výrobu kľúčov.   
Špeciálne služby                5 000    3 830 
Výdavky boli použité na zaplatenie exekučných poplatkov a na právne zastupovanie v 
prebiehajúcom súdnom spore. 
Cestovné náhrady iným    10    0 
Štúdie, posudky     4 480    4 480 
Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie spracovaného dokumentu PHSR v druhom polroku 
2015. 
Poplatky, odvody, dane    1 520     2 503 
Výdavky boli použité na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov. 
Stravovanie      9 778    8 528 
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Je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 1,95 eur z ceny 
jedálneho kupónu v hodnote 3,20 eur. Je to spodná hranica z možného príspevku na stravovanie 
zamestnancov. 
Poistenie majetku     4 069    3 052 
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    2 244    1 769 
V zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo 
základu, ktorý tvoria funkčné platy. 
Odmeny na dohody     2 920    2 361 
Odmeny boli 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      0    19 
Za oneskorený odvod poistného do poisťovne. 
Poplatok za komunálne odpady    501    439 
Je za zamestnancov MsÚ správy mesta. 
Odchodné     2 967    1 995 
Vyplatené bolo odchodné pre zamestnanca vo výške dvoch funkčných platov. 
Náhrada príjmu pri DPN    10    36 
Vyplatená bola náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov. 
Kapitálový rozpočet: 
Klimatizácia – v Informačnom centre mesta bola za 1 600 eur  zriadená  klimatizácia. Kancelária  je 
prevádzkovaná v priestoroch bez otváracích okien, vetranie je zabezpečované len cez vchodové dvere. 
Osobný automobil Škoda Octavia – po prehodnotení súčasného vozového parku mesta (FIAT LINEA 
1,4  rok výroby 2007 a ŠKODA FELÍCIA 1,3  rok výroby 2000) a s prihliadnutím na bezpečnosť osôb 
a hospodárnosť využitia áut, bol zakúpený nový osobný automobil Škoda Octavia activ 1,4 TSI 110 
kW za 17 116 eur. Táto verzia vozidla  má základnú výbavu (7 airbagov, klimatizáciu, palubný počítač, 
centrálne zamykanie, elektrické ovládanie predných okien, ESC vrátane ABS, rádio, tónované 
sklá, vyhrievané predné sedadlá,   3 ramenný kožený volant a metalízu.     
 
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. 
Chod stavebného úradu sa zabezpečuje aj za pomoci aktivačných pracovníkov, ktorí 
vykonávajú administratívnu prácu O vkladanie rozhodnutí do obálok, rozmnožovanie 
materiálu, zakladanie doručeniek do spisov a pod. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet konaní, počet vykonaných štátnych dohľadov na stavby 
Počet potenciálnych žiadateľov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

160 160 170 170 170 

Skutočná 
hodnota 

374 261 141   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

160 160 170 170 170 
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Skutočná 
hodnota 

374 261 324   

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

100  100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

100  100 100   

 
Počet konaní: 141 
Skutočnosť k 31.12.2015 Mesto Nová Baňa 

Stavebné povolenie 33 

Kolaudačné rozhodnutie 40 

Územné rozhodnutie 1 

Zmena rozostavanej stavby 18 

Zmena účelu využitia 4 

Vykonanie štátneho stav. 
dohľadu 

1 

Búracie povolenie 8 

Ostatné  36 

 
Pre obce bolo vydaných 183 rozhodnutí: 
Orovnica 17 

Brehy 12 

Tekovské Nemce 17 

Tekovská Breznica 37 

Veľká Lehota 33 

Malá Lehota 26 

Hronský Beňadik 30 

Rudno nad Hronom 11 

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 14 848 14 871 13 598 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0 
Výdavky na podprogram spolu  14 848 14 871 13 598 
 
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 7 014 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 7 834 eur.  
 
Skutočnosť k 31.12.2015: 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, Tekovská Breznica, Orovnica, Hronský Beňadik, Tekovské Nemce, Veľká 
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Lehota. Od 1.4.2015 pristúpila do spoločného stavebného úradu aj obec Malá Lehota (ktorá tu 
pôvodne bola a v roku 2014 sa odčlenila). Činnosť stavebného úradu zabezpečujú dvaja zamestnanci. 
Výdavky stavebného úradu sa polročne rozúčtovávajú pre všetky obce. V roku 2015 boli rozúčtovania 
tri, samostatne za I. štvrťrok pre 7 obcí a za 2. štvrťrok pre 8 obcí. Tretie rozúčtovanie už bolo 
vystavené za druhý polrok pre 8 obcí.  
Rozpočet bol zvýšený o 23 eur  z dôvodu zvýšenia transferu a to na poštovné. 
Výdavky sú vo výške 13 598 eur, z toho 7 037 eur z prostriedkov štátu a 6 561 z prostriedkov mesta. 
Výdavky sú na mzdy vo výške 8 634 eur, odvody 2 908 eur, poštovné 1 259 eur, všeobecný materiál 
100 eur, prepravné 28 eur, všeobecné služby 136 eur, stravovanie 412 eur, tvorba sociálneho fondu 
91 eur, poplatok za KO 30 eur.   
 
Podprogram 1.3. 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 aj v prvom polroku ponúklo možnosť uchádzačom o zamestnanie 

vykonávať práce prostredníctvom menších obecných služieb.  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktivačnú 
činnosť formou menších obecných služieb.  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

30 20 20 20 20 

Skutočná 
hodnota 

21 9 33   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 720 720 59 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  720 720 59 
 
Komentár: Výdavky sú na nákup obuvi, pracovného oblečenia a osobných ochranných pomôcok pre 
predpokladaný počet 20 ľudí pracujúcich na triedení a likvidácii odpadu a úrazové poistné. So zdrojmi  
z ESF alebo ŠR sa nepočíta, celá čiastka 720 eur je z rozpočtu mesta. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Výdavky sú vo výške 59 eur na čistiaci a dezinfekčný materiál. Úsporu 
rozpočtu vo výške 661 eur sme dosiahli z dôvodu, že ÚPSVaR  bezplatne poskytol pracovné pomôcky 
(rukavice, pracovné teplé kabáty, reflexné vesty a pracovné topánky) pre VPP, ktorí pracovali na 
základe § 10 – odpracovanie si dávky hmotnej núdzi v rozsahu 32 hodín mesačne. Aktivační 
zamestnanci pracujú prevažne na triedení a likvidácii odpadu, úprave verejného priestranstva, čistení 
rigolov, pomocných výkopových prácach a v administratíve. 
 
Podprogram 1.4. Poslanci 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta  
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta 
Plnenie: Bolo zabezpečené riadenie mesta dôsledne a kontinuálne 
Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí MsZ za rok 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 11 11 11 11 11 
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Skutočná hodnota 6 7 7   
Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí komisií MsZ za rok 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 60 60 60 60 60 
Skutočná hodnota 21 25 33   
Merateľný ukazovateľ: Počet prijatých uznesení MsZ za rok 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 125 125 125 120 120 
Skutočná hodnota 81 93 131   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 8 630 8 894 4 990 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  8 630 8 894 4 990 
 
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 31.12.2015: V 2. zmene rozpočtu bola pridaná čiastka 264 eur na bezdrôtový 
mikrofónový set, špeciálne káble, konektor reproduktorový a kábel série IRON  na ozvučenie zasadnutí 
MsZ. Toto bolo zakúpené. Výdavky boli taktiež čerpané na občerstvenie poslancov na zasadnutí MsZ 
a komisiách 195 eur a všeobecný materiál CD 33 eur. Poslancom a členom komisií za zasadnutia MsZ, 
za zasadnutia komisií bolo vyplatené 3 269 eur, zapisovateľkám komisií 210 eur a odvody do poisťovní 
1 019 eur. Úspora je na odmenách z dôvodu, že  v 1. polroku v zmysle prijatého uznesenia poslancom 
odmeny za zasadnutie vyplácané neboli. 
 
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: K jednotlivým majetkovoprávnym usporiadaniam pozemkov boli zabezpečené znalecké 
posudky pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty pozemkov podľa zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zabezpečený bol 
geometrický plán, ktorým sa zidentifikoval pozemok. Inzercie v regionálnych novinách sa 
nerealizovali 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet geometrických plánov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

7 5 33 6 6 

Skutočná 
hodnota 

1 0 1   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet znaleckých posudkov  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

13 14 8 37 8 

Skutočná 
hodnota 

9 9 12   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet inzercií v regionálnych novinách 
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Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

4 4 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

0 0 0   

 
     Znaleckými posudkami sa určila minimálna všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve mesta 
k predajom pozemkov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších právnych 
predpisov, a to k predajom pozemkov na ul. Školská, A. Kmeťa, Nálepkova, Bôrina, Hájska, Tajch, 
Čierny lúh, Záhrb, Starohutská, Viničná cesta, Hornozemská cesta. V roku 2015 bolo realizovaných 12 
ks znaleckých posudkov z dôvodu väčšieho záujmu o kúpu mestských pozemkov najmä z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania. 
     Geometrickým plánom sa zameral skutkový stav zabratých pozemkov, na ktorých sú 
umiestnené technologické zariadenia viacerých spoločností (telekomunikačných operátorov) v lokalite 
Viničný vrch, nakoľko spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. má záujem o nájom pozemku, pri ktorom sa zistil 
nesúlad v skutkovom stave. Pri rozpočte sa uvažovalo aj so zameraním pozemkov – zabratie chatkami 
v rekreačnej oblasti Tajch v počte cca 29 kusov, ktoré sa nerealizovalo z dôvodu, že nebol dohodnutý 
spôsob usporiadania nehnuteľností.  
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 4 400 4 400 1 242 
700 Kapitálové výdavky 8 065 8 065 8 065 
Výdavky na podprogram spolu  12 465 12 465 9 307 
 
Komentár: Bežné 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. Pri rozpočtovaní 
výdavkov na geometrické plány sa počíta v roku 2015 aj so zameraním pozemkov – zabratie chatkami 
v rekreačnej oblasti Tajch v počte cca 29 kusov.  Forma majetkovoprávneho vysporiadania zabratia 
pozemkov v RO Tajch zatiaľ nie je konkrétne určená – nájom, resp. predaj, preto výdavky na znalecké 
posudky sú rozpočtované až v roku 2016. Kapitálové výdavky sú určené na vrátenie kúpnej ceny za 
stavebný pozemok v časti Bôrina (ukončenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve).   
 
Skutočnosť k 31.12.2015: 
Bežné výdavky: Plán výdavkov za geometrické plány, znalecké posudky, správne poplatky a inzerciu 
zámerov predaja bol vo výške 4 400 eur, skutočnosť 1 242 eur a to za: 
Geometrické plány  O rozpočet 3 200 eur, skutočnosť 222 eur. Geometrickým plánom bolo urobené 
zameranie skutočného stavu zabratých pozemkov na ktorých sú umiestnené technologické zariadenia 
viacerých spoločností (telekomunikačných operátorov) – Viničný vrch O 222 eur. Pri rozpočtovaní 
výdavkov sa počítalo aj so zameraním pozemkov – zabratie chatkami v rekreačnej oblasti Tajch 
v počte cca 29 kusov x 90 eur. Zameranie pozemkov sa nerealizovalo z dôvodu, že nebol dohodnutý 
spôsob usporiadania nehnuteľností. 
Znalecké posudky k určeniu minimálnej všeobecnej hodnoty pozemkov k predajom pozemkov – 
rozpočet 500 eur, skutočnosť 1 020 eur: 

O predaj pozemku – ul. Školská (zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam), 70 eur,   
O predaj pozemku – ul. Andreja Kmeťa (dorovnanie hraníc pozemkov), 50 eur,   
O predaj pozemku – ul. Nálepkova (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zabratého 

oporným múrom), 60 eur,  
O zámer č. 1/2015 predať stavebný pozemok – časť Bôrina, 70 eur,  
O predaj pozemku – ul. Hájska (dorovnanie hraníc pozemkov), 60 eur, 
O predaj a zámena pozemku – Tajch (kúpou pozemku žiadateľ rozšíri svoju prevádzkovú 

budovu), 120 eur  
O predaj pozemku – ul. Čierny lúh (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zabratého 

garážou), 100 eur,  
O predaj pozemku – Záhrb (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zabratého športovým 

areálom), 50 eur,  
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O predaj pozemku – ul. Starohutská (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zabratého 
stavbami), 130 eur, 

 predaj pozemku – ul. Viničná cesta (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zabratého oplotením), 
130 eur,  
predaj pozemku – ul. Hornozemská cesta (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zabratého 
garážou), 50 eur,  
predaj pozemku – Tajch (majetkovoprávne vysporiadanie užívania pozemku), 130 eur.  
Správne poplatky na kataster – rozpočet 300 eur, skutočnosť vo výške 0 eur:  
Inzercia zámerov predaja – rozpočet bol 400 eur, na inzerciu neboli z rozpočtu použité žiadne 
finančné prostriedky.  
 
Kapitálové výdavky: na základe Dohody o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 
28.10.2014 na predaj nehnuteľnosti na ul. Bôrina, bola kupujúcej vrátená finančná čiastka 8 065 eur.  
 
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 prvom polroku bol dodávateľsky vykonaný audit účtovnej 

závierky, v 2. polroku  audit konsolidovanej účtovnej závierky. 
Merateľný ukazovateľ: Počet auditov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 
Skutočná hodnota 2 2 2   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 2 745 2 745 2 778 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 745 2 745 2 778 
 
Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2014, audit konsolidovanej účtovnej 
závierky za rok 2014 a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Výdavky boli za audit účtovnej závierky za rok 2014 vo výške 1 800 eur, za 
audit konsolidovanej účtovnej závierky 780 eur a za bankové poplatky za vyhotovenie podkladov 198 
eur. 
 
Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu 
 
Zámer podprogramu: Včas splácať poskytnuté úvery 
 
Zodpovednosť: oddelenie finančné 
Cieľ: Dodržiavať splátkové kalendáre 
Plnenie: Splátkové kalendáre sú dodržiavané, splátky úverov a úrokov sú pravidelne 

mesačne splácané. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Mesačná úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 
Skutočná hodnota 12 12 12   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
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600 Bežné výdavky 34 265 34 265 34 114 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
800 Splátky úverov 177 063 177 063 175 244 
Výdavky na podprogram spolu  211 328 211 328 209 358 
 
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. Na splátku úveru 
v roku 2015 bude prednostne použitá čiastka, ktorá bude vrátená mestu po úspešnej realizácii 
projektu vo forme nenávratného príspevku vo výške 15 % z oprávnených nákladov na zateplenie 
objektov, t.j. 56 460 eur – v príjmoch kapitálový grant z EÚ tvoriaci Nenávratný príspevok. 
 
Skutočnosť k 31.12.2015:  
Splátky úveru a úrokov za bytovky sú pravidelne mesačne poukazované na účet ŠFRB, splátky boli 65 
244 eur a úroky 28 596 eur.  
Splátku z úveru za zateplenie objektov SLSP si inkasuje sama, splátky štvrťročne, spolu 110 000 eur, 
úroky mesačne, spolu 5 493 eur. 
V decembri bol prijatý úveru na Modernizáciu verejného osvetlenia, splácaný bude v roku 2016, úroky 
za december sú vo výške 25 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: Z každého stretnutia, ktorého sa primátor mesta zúčastní, informuje na poradách 

vedúcich zamestnancov o získaných nových poznatkoch, zmenách zákona a pod. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet členstiev mesta v organizáciách 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 6 

Skutočná 
hodnota 

5 6 8   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 6 250 6 250 6 905 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  6 250 6 250 6 905 
 
Komentár: Výdavky sú na úhradu členských príspevkov do združení (ZMO – žiarsky región, ZMOS, 
Združenie hlavných kontrolórov, OOCR Region Gron a ZPOZ),  ktorých členom je aj naše mesto. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Výdavky boli použité na úhradu členských príspevkov do združení :  ZMOS 
1 248 eur, ZMO – žiarsky región 364, ZRZ Mochovce 294 eur, Združenie Mikroregión Nová Baňa 728 
eur, Združenie hlavných kontrolórov 50 eur,  OOCR Region Gron 3 820 eur, ZPOZ 301 eur 
a Pohronská cesta 100 eur,  ktorých členom je aj naše mesto.  
 
Podprogram 1.9 Referendum 
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Zámery podprogramu: Zabezpečenie činnosti okrskových komisií počas prípravy a konania 
referenda. 
 
Zodpovednosť: správne oddelenie  
 
Cieľ: Dodržať organizačnoOtechnické zabezpečenie referenda na úrovni obce. 
Plnenie Referendum bolo vykonané na území mesta Nová Baňa v súlade so zákonom a zápisnice 

boli odovzdané bezchybne. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet bezchybne odovzdaných zápisníc 

Rok 2015   
Plánovaná 
hodnota 

6   

Skutočná 
hodnota 

6   

 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 2 782 2 783 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 2 782 2 783 
 
Skutočnosť k 31.12.2015: Podprogram bol zavedený v 1. zmene rozpočtu, keď mesto obdržalo 
transfer na zabezpečenie prípravy a priebeh referenda konaného dňa 7. februára 2015. Mesto použilo 
prostriedky vo výške poskytnutého transferu 2 782,50 eur na kancelársky materiál, prepravu, 
prenájom miestnosti v okrsku č. 5, odvody a odmeny členom komisií pre referendum. 
 
 

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom 
 

Rozpočet 
programu 

Pôvodný Zmena Skutočnosť 
15 576 17 741 16 693 

 
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: 

Predpokladaný počet občianskych obradov za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

40 40 40 40 40 

Skutočná 
hodnota 

20 60 49   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
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Plánovaná 
hodnota 

30 30 30 30 30 

Skutočná 
hodnota 

30 104 10   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zápis do pamätnej knihy mesta 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

áno 30 30 30 30 

Skutočná 
hodnota 

áno  34   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 13 506 13 919 13 360 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  13 506 13 919 13 360 
 
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 10 122 eur je preplácaná formou transferu a 3 384 eur je 
z rozpočtu mesta. 
Skutočnosť k 31.12.2015: V 1. zmene rozpočtu boli výdavky zvýšené o 19 eur a v 3. Zmene o 268 eur 
z dôvodu zvýšenia transferu. Skutočné výdavky sú vo výške 10 409 eur z prostriedkov z transferu a vo 
výške 2 951 eur z prostriedkov mesta. Použité boli na mzdy vo výške 8 533 eur, odvody 3 022 eur, 
cestovné 31 eur, teplo 39 eur, poštovné 649 eur, materiál 193 eur, údržbu softvéru 25 eur, účastnícky 
poplatok na školenie 260 eur, ošatné 100 eur, stravovanie 409 eur, tvorba sociálneho fondu 78 eur, 
poplatok za KO 20 eur. 
 
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 legálne používanie akejkoľvek verejnej 

hudobnej produkcie. 
Plnenie:  Cieľ sa plní priebežne počas roka 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 22  22 22 22 22 
Skutočná hodnota 16 17 18   
 
Plánovaná hodnota bola zostavená z počtu spoplatnených kultúrnych podujatí.  Poplatok bol zaplatený 
za 18 podujatí. 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 800 1 000 1 066 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  800 1 000 1 066 
 
Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, 
kde sa používa reprodukovaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia a jarmok. Rozpočet je na 
úrovni roku 2014. 
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Skutočnosť k 31.12.2015:  pôvodný rozpočet bol 800 eur, ale z dôvodu už zaplatených a očakávaných 
vyšších poplatkov na základe nového cenníka SOZA v roku 2015 a neplánovaného verejného 
premietania filmov v kine Vatra a na amfiteátri Tajch sa rozpočet upravil na 1 000 eur. Skutočnosť je 
1 066 eur. Čerpanie rozpočtu bolo prekročené z dôvodu neplánovanej hudobnej produkcie na 
vianočných trhoch. 
SOZA za OKI k 31.12.2015: bol zaplatený poplatok za 17 podujatí, spolu 898 eur ( Koncert Cantus 
Monte Regis, Novobanskí heligónkari, Zimná folková Nová Baňa, Novobanský ples, Našim mamám,  
koncert Ivana Mládka, Stavanie mája, koncert SOGST, Vinička a jej hostia, Banícky fakľový sprievod 
a Anna bál, vystúpenie skupín REAX a JASOŇ v radničnom parku v rámci kultúrneho leta, podujatie Na 
cimbalovú nôtu, Batôžková tanečná zábava pre seniorov, benefičný koncert MY A NAŠE MESTO, 
Vianočné trhy, Silvestrovská diskotéka. Za niektoré  kultúrne podujatia s použitím hudby nám boli 
vystavené plné dobropisy (Stavanie mája 120 eur, REAX 60 eur, Na cimbalovú nôtu 50 eur)  
a čiastočné dobropisy (Zimná folková Nová Baňa 15 eur, Našim mamám 9 eur, koncert Ivana Mládka 
65 eur, JASOŇ 18 eur, Silvestrovská diskotéka 7 eur).  
SOZA za ŠPORT k 31.12.2015: Podujatia v roku 2015 boli realizované bez hudobnej produkcie.  
SOZA za JARMOK k 31.12.2015: poplatok za Novobanský jarmok 240 eur, vystavený dobropis vo 
výške 32 eur, skutočne uhradené poplatky za jarmok SOZE 168 eur. 
 
Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS 
 
Zámer podprogramu: Údržba zariadenia na prenos informácií a zabezpečenie jeho 
prevádzkyschopnosti 
 
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: 

Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 135 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

135 135 135 135 135 

Skutočná 
hodnota 

131 135 143   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 1 270 2 822 2 267 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0  
Výdavky na podprogram spolu  1 270 2 822 2 267 
 
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.  
Skutočnosť k 31.12.2015: Pracovníkmi TS bola zabezpečená priebežná údržba mestského rozhlasu. 
Poruchy na centrálnom riadiacom systéme VISO zabezpečovali TS v spolupráci s dodávateľom 
riadiaceho systému.  
V 2. zmene rozpočtu bolo TS schválené zvýšenie výdavkov o 1 552 eur na opravu dosiek VISO 
(Bukovina, ul. Kamenárska, ul. Prírodná) – výmenu zhorených dosiek v dôsledku prepätia za nové. 
Výmena bola realizovaná v 2. polroku, použitých bolo 997 eur.  

 

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť 
Rozpočet Pôvodný Zmena Skutočnosť 
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programu 106 265 112 815 109 610 
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 pôsobenie na právne vedomie občanov v záujme dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych noriem. 
 
Zodpovednosť: Mestská polícia  
Cieľ: Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami  
Plnenie: Cieľ bol splnený. V hodnotenom roku nebola na prácu príslušníkov MsP podaná žiadna 

oprávnená sťažnosť, a teda neboli pochybnosti o využívaní zákonných prostriedkov. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet riešených priestupkov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

450 450 400 400 400 

Skutočná 
hodnota 

452 395 433   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet riešených podnetov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

118 100 143   

Cieľ: Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov 
Plnenie: Cieľ bol splnený celkovým počtom 22 preventívnych opatrení. Plánovaná hodnota bola 

prekročená pre zvýšený záujem o prednáškové aktivity, ale aj spontánnymi 
preventívnymi opatreniami, ako boli vykonané ku koncu roku k chodcom. Na plnenie 
cieľa poukazuje aj množstvo prejednaných priestupkov bez pokuty, pričom každý 
občan bol o protiprávnosti svojho konania poučený. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prednášok, besied, článkov v novinách 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

15 15 10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

15 16 22   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet individuálnych napomenutí bez pokuty 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

200 200 200 200 200 

Skutočná 
hodnota 

199 143 145   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
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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 nárastu počtu zistených priestupkov a častejšieho využitia uloženej pokuty 
ako pohovoru. S nárastom priestupkov súvisí aj prekročenie počtu odovzdaných vecí. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet blokových pokút 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

150 150 150 150 150 

Skutočná 
hodnota 

213 231 253   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet odovzdaných vecí 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

20 20 20 20 20 

Skutočná 
hodnota 

35 18 25   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 99 593 99 593 97 135 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  99 593 99 593 97 135 
 
Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície. Okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody 
pre 7 príslušníkov MsP, sú výdavky na pracovné odevy – teraz budú zakúpené aj  novému  
príslušníkovi MsP všetky súčasti uniformy. Výdavky sú  na pracovné, hygienické a písacie pomôcky, sú 
tu zahrnuté aj odmeny za odchyt psov. Zakúpená bude skartovačka na papier a dva obranné spreje. 
Zvýšené výdavky budú na palivá, servis a údržbu vozidiel a poistenie vozidiel v súvislosti s prevedením 
vozidla Lada Niva z Mestských lesov na MsP. Toto vozidlo bude určené výhradne ku kontrolám v ťažko 
dostupných terénoch. Vozidlo je ojazdené, náročné na servis a je potrebné zakúpiť naň nové 
pneumatiky. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Rozpočet mestskej polície na rok 2015 bol vo výške 99 593 eur. 
V priebehu roka nedošlo k jeho zmene. Skutočné použitie výdavkov bolo vo výške 97 135 eur, celkove 
bola úspora výdavkov MsP vo výške 2 458 eur.   
     Čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody prebiehalo v zmysle plánu. Mzdy boli vo výške 44 665 
eur, príplatky vo výške 6 432 eur, ostatné príplatky vo výške 9 661 eur. Z položky odmeny 
naplánovanej vo výške 1 700 eur bolo vyčerpaných 2 446 eur O  zahŕňa aj odmeny za odchyt psov, 
ktoré sa dajú len odhadnúť, ako aj objektívna potreba ohodnotiť príslušníkov za dosiahnuté výsledky, 
napr. za zistenie páchateľa trestného činu. Toto prečerpanie bolo vykryté úsporou v iných položkách. 
Primerané boli aj  odvody v celkovej výške 15 794 eur a doplnkové dôchodkové sporenie  797 eur.   
    Za telefón bolo uhradené 372 eur. Z položky interiérové vybavenie, ktorá pôvodne nebola 
naplánovaná bolo minutých 102 eur na kancelársku stoličku. Pokrytie tohto výdaja je zabezpečené 
úsporou v iných položkách. K jej zakúpeniu bolo pristúpené po tom, čo sa stolička v kancelárii 
náčelníka zlomila. Z položky prevádzkové stroje bol za 85 eur zakúpený nový skartovací stroj a za 
340 eur na pracovisko dve fotopasce na monitorovanie rozmáhajúcich sa skládok odpadu a ich 
využitím boli už v decembri realizované štyri takéto prípady. Pôvodne sa s touto kúpou nepočítalo 
a prekročenie tejto položky bolo vykryté úsporou vo výdajoch na uniformy. Na všeobecný materiál 
bolo použitých 352 eur na pracovné a písacie pomôcky, hygienické pomôcky, akumulátory a pod. 
Strelivo bolo zakúpené za 46 eur. V položke rovnošaty bolo vyčerpaných 1 942 eur. Úspora 658 eur 
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bola dosiahnutá najmä upustením od úmyslu zakúpiť novoprijatému príslušníkovi viaceré výstrojné 
súčasti, nakoľko ten súhlasil s  použitím výstroje po inom príslušníkovi.  Prostriedky boli použité na 
zakúpenie súčasti uniformy v zmysle rovnošatového predpisu.    
V položke PHM bolo z naplánovaných 2 600 eur vyčerpaných 1 946 eur.  Veľký vplyv na úsporu má 
spôsob využívania novo prideleného vozidla NIVA. Toto je využívané len účelovo, na kontroly 
v neprístupných terénoch. V položke servis a údržba bolo vyčerpaných len 267 eur na drobnú 
opravu vozidla NIVA, prezutie a auto poťah. Poistenie bolo vo výške 511 eur a to na zákonné 
a havarijné poistenie vozidla Škoda Roomster a vozidlo NIVA.  
V rámci údržby výpočtovej techniky bolo zakúpenie upgrade služobného programu Centrála, 
pamäťovej karty a myši vo výške 83 eur. Údržba zvukovej a obrazovej techniky súvisí 
s mestským kamerovým systémom. Vyčerpané bolo  886 eur na servisné práce na kamerovom 
systéme a na zakúpenie batérie do jedného merača rýchlosti. Na propagáciu bolo použitých 51 eur 
na zakúpenie drobných tlačovín, alebo predmetov pre deti, ktoré boli obdarované v rámci 
prednáškovej činnosti. Všeobecné služby O uhradené bolo 15 eur za označenie vozidla NIVA logom 
mesta.  Na náhrady bolo použitých  42 eur pre nového príslušníka MsP. V položke stravné bolo 
vyčerpané 3 110 eur. Prídel do sociálneho fondu bol vo výške 594 eur. Na kolkové známky bolo 
použitých 16,5 eura za zbrojný preukaz pre nového príslušníka MsP. 
Poplatok za odpady bol vo výške 140 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 nie je primeraný. Na zvýšený počet 

priestupkov má vplyv aj zvýšený počet odchytených psov, ktorý bol vyšší než sa 
predpokladalo.     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet riešených priestupkov na úseku chovu psov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

30 30 30 30 30 

Skutočná 
hodnota 

48 31 44   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet odchytených psov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

25 25 30 30 30 

Skutočná 
hodnota 

65 52 59   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 4 900 5 900 6 066 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  4 900 5 900 6 066 
 
Komentár: Výdavky sú určené na  prevádzku karanténnej stanice a odvoz kadáverov. Zvýšené 
výdavky sú určené vo výške 4 000 eur na premiestnenie celej karanténnej stanice mimo obytnú zónu. 
Z týchto prostriedkov bude zabetónovaná plocha, ohradenie, napojenie na vodu a elektriku 
a zakúpenie troch kotercov. Okrem toho treba zakúpiť odchytovú sieť a ochranné rukavice na 
odchytávanie psov.   
Skutočnosť k 31.12.2015: Pôvodne bolo celkovo naplánovaných vo veterinárnej oblasti 4 900 eur. 
Okrem bežných výdavkov vo výške 900 eur bolo z tejto sumy určených 4 000 eur na premiestnenie 
karanténnej stanice na dočasné prechovávanie zabehnutých psov. Neskôr došlo k bližšej špecifikácii 
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výdavkov vo vzťahu ku konkrétnemu miestu premiestnenia, a preto bola plánovaná suma na 
premiestnenie karanténnej stanice zvýšená na 5 000 eur nasledovne. Na spotrebný materiál 2 900 eur 
(rukavice, odchytová sieť, zakúpenie troch kotercov a skladu pracovných pomôcok v novej 
karanténnej stanici).  
Použitie finančných prostriedkov bolo nasledovné.  Na spotrebný materiál bolo vyčerpané  2 637 
eur. Použité boli na zakúpenie troch kotercov a skladu pracovných pomôcok ako i zámkov do novej 
karanténnej stanice. Z položky nájomné bolo vyčerpaných 107 eur za zmluvný prenájom ordinácie 
na veterinárne služby. Na iné služby bolo vynaložené  3 322 eur. Z toho na terénne úpravy 
a oplotenie novej karanténnej stanice 2 583 eur a zostatok na veterinárne úkony, asanáciu 
a osvetlenie novej karanténnej stanice.  Celkové čerpanie vo veterinárnej oblasti bolo 6 066 eur. 
 
Podprogram 3.4. Požiarna ochrana 
 
Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov 
 
Zodpovednosť:  oddelenie správne O požiarny technik MsÚ 
Cieľ: Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol 
Plnenie: Protipožiarne kontroly vykonávali dobrovoľní hasiči v období vykurovacej 

sezóny v rodinných domoch, kedy vzniká väčšie riziko vzniku požiarov. 
Merateľný ukazovateľ: Počet  vykonaných kontrol 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 20 20 50 50 50 
Skutočná hodnota 20 163 185   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 1 345 6 935 6 024 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 345 6 935 6 024 
 
Komentár: Výdavky sú na odmeny vrátane odvodov pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí 
vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly na území mesta. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Výdavky boli použité na odmeny vrátane odvodov pre členov Dobrovoľného 
hasičského zboru, ktorí vykonali preventívne protipožiarne kontroly na území mesta v zmysle zákona 
za kontroly vykonané v decembri 2014, vyplatené v januári 2015. Nakoľko nezostali v rozpočte 
prostriedky na vyplatenie odmien za kontroly, ktoré budú vykonané v novembri 2015, v 1. zmene 
rozpočtu bolo na PO pridané 845 eur na vyplatenie odmien členom DHZ. Okrem toho bola 
narozpočtovaná  Dobrovoľnému hasičskému zboru dotácia na činnosť vo výške 4 745 eur na pokrytie 
nákladov na energie – plyn, el. energia, vodné a stočné, náklady na prevádzku automobilu IVECO 
Daily,  PHM  a technické prostriedky. Spolu bol rozpočet zvýšený o 5 590 eur. Skutočné výdavky boli 
vo výške 990 eur na odmeny členom DHZ, 289 eur na odvody a vo výške 4 745 eur bola poskytnutá 
dotácia DHZ na činnosť. Dotácia podlieha zúčtovaniu. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené 
v decembri, ale finančné prostriedky vo výške 3 068 eur neboli vrátené do 31.12. na účet mesta. 
Finančné prostriedky neboli použité v plnej výške z dôvodu, že činnosť DHZ v nových priestoroch sa 
len začínala a energie platilo mesto. 
 
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:  Priestor skladu zabezpečujeme v pravidelných intervaloch kontrolou a zásoby skladu 

sú uchovávané v zmysle pokynov OÚ odbor CO v Žiari nad Hronom 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet skladov 
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Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 1 1 

Skutočná 
hodnota 

1 1 1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 427 387 385 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  427 387 385 
 
Komentár: Výdavky sú na odmenu skladníka CO a zákonných odvodov. Odmenu prepláca štát 
a odvody v plnej výške znášame z rozpočtu mesta. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Výdavky sa v 1. zmene rozpočtu znížili o 40 eur na úroveň rozpočtovaného 
transferu z Okresného úradu Žarnovica, ktorý  prepláca mestu refundačnú faktúru za prácu skladníka. 
Faktúra bola vo výške 385 eur.   

 
Program 4. Propagácia a prezentácia mesta 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný Zmena Skutočnosť 
9 582 9 582 10 537 

 
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. 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií 
Cieľ: Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta prostredníctvom aktivít a 

propagačných materiálov 
Plnenie: V prvom polroku 2015 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 väčšom počte 
ako bolo plánované. K informačnému pultu bolo zakúpené dvojkreslo, na 
informačnom bode Háj Náučného chodníka Zvonička bola umiestnená 
nerezová skrinka s knihou návštev. Na Bukovine vo veľkoplošnej inzertnej 
tabuli bola neplánovane vymenená poškodená turistická mapa za novú a na 
autobusovej stanici bola ošetrená konštrukcia s informačnými tabuľami. 

Merateľný ukazovateľ: Propagačný materiál 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 10 10 15 15 15 
Skutočná hodnota 15 22 21   
Merateľný ukazovateľ: Informačné tabule 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 2 1 1 0  
Skutočná hodnota 0 0 0   
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Celkovo bolo zakúpených 21 druhov propagačného materiálu v celkovej hodnote 3 610 eur a to 
súpravy pier, turistické známky, hrnčeky, perá, tričká s potlačou, plán mesta, magnetky okrúhle, obraz 
Novej Bane, igelitové a papierové tašky, dekoratívne sviečky s fotografiami mesta, zakladacie obaly, 
turistická mapa na Bukovinu, šiltovky, šnúrky na krk, rôzne druhy keramiky a fľaše s baníckym 
motívom.  
Propagačný materiál bol poskytnutý napr. na Vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2014 O
odmeneným, hosťovi a účinkujúcim; na akcii Prechod Pohronským Inovcom O najstarší a z najďalej 
účastník, materiál poskytnutý vylosovanej výherkyni v ankete Amfo o najkrajšiu fotografiu, prijatie 
divadelníkov 40. ročníka Melekova divadelná Nová Baňa, ocenenie učiteľov primátorom mesta pri 
príležitosti Dňa učiteľov, propagácia na verejnom tréningu JŠ BERI, 12. ročník Deň Fair Play, IV. 
Ľubietovský banícky a hutnícky deň, propagácia na vyhodnotení celoslovenskej šport. akcie Do práce 
na bicykli, slávnostné odovzdávanie hasičského auta DHZ v NB ministrom vnútra SR R. Kaliňákom, 
návšteva partnerského mesta Mimoň, najlepším žiakom základnej školy v Novej Bani, do tombol a 
besied v mestskej knižnici, darcovi krvi za 150 odber, pri príležitosti návštevy mesta Nin z Chorvátska, 
vyhodnotenie výstavy AMFO, školenie na MV SR, pri príležitosti návštevy partnerského mesta Mimoň, 
prezentácia na Jazdeckých pretokoch JŠ Beri, volejbalový turnaj Memoriál Edky Šurkovej, 3. ročník,  
Medzinárodná motocyklová súťaž v Košiciach, Slovenský pohár v horskej cyklistike MTB XCOO
Drozdovo, školenie pracovníkov gymnázia v nemeckom Mníchove pod záštitou Goetheho inštitútu, 
družobné stretnutie TK SMEČ s TK GORENIA VAS Chorvátsko, pri príležitosti návštevy ostrova Pačman 
a mesta Nin v Chorvátsku. 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 9 582 9 582 10 537 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0  
Výdavky na podprogram spolu  9 582 9 582 10 537 
 
Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu v hodnote 4 000 eur aj v cudzom jazyku, na 
vyhotovenie informačnej tabule pred CVČ, ktoré sa nestihlo zrealizovať v roku 2014, na kancelársky 
materiál a materiál na údržbu informačných tabúľ, ďalej na zakúpenie dvojsedačky k novému 
informačnému pultu a na mzdy pre pracovníčku informačného centra, ktorá zároveň pracuje aj na 
úseku Propagácie.  
Skutočnosť k 31.12.2015: Celkové výdavky sú vo výške 10 537 eur. Náklady na mzdy, odvody, DSS, 
sociálny fond a stravovanie za pracovníčku informačného centra, ktorá zároveň pracuje aj na úseku 
Propagácie, boli vo výške 6 014 eur. Rozpočtovaná suma na uvedené bola 4 396 eur. Rozdiel vo výške 
1 618 eur vznikol neuhradením finančných prostriedkov z bežného účtu informačného centra z dôvodu 
nedostatku financií na účte a bude vyrovnaný na bežný účet mesta v priebehu roka 2016. Za vodné 
a telekomunikačné služby boli čerpané prostriedky vo výške 159 eur.  
Za všeobecný materiál boli výdavky vo výške 4 211 eur na nasledovné: na kancelársky materiál bola 
použitá čiastka 230 eur, na zakúpenie návštevnej knihy 21 eur, na zakúpenie nerezovej skrinky 86 
eur, na zakúpenie propagačného materiálu 3 610 eur. Každý propagačný materiál je označený erbom 
a názvom mesta. Slúži na propagáciu a prezentáciu mesta Nová Baňa na rôznych kultúrnych, 
športových, spoločenských a iných podujatiach a výstavách. Výdavky vo výške 264 eur boli vynaložené 
na materiál na opravu a ošetrenie konštrukcie informačných tabúľ na autobusovej zastávke. 
Suma 35 eur bola za hosťovanie na  web stránke NCH Zvonička. K informačnému pultu 
v informačnom centre bolo zakúpené plánované dvojkreslo v hodnote 118 eur.  
 
 

Program 5. Cestná doprava 

 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný Zmena Skutočnosť 
238 291 299 553 303 753 

 
Podprogram 5.1. Cestná doprava  autobusové spoje 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta 
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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: Priebežne sa plní – po celý rok bola zachovaná dopravná obslužnosť 
Merateľný ukazovateľ: Počet spojov  Bukovina O Bukovina   
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 
Skutočná hodnota 3 3 3   
Merateľný ukazovateľ: Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 14 14 14 14 14 
Skutočná hodnota 14 14 14   
Merateľný ukazovateľ: Počet liniek Nová Baňa – Kútovci 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 13 13 13 13 13 
Skutočná hodnota 13 13 13   
Merateľný ukazovateľ: Počet liniek Nová Baňa – Ílend 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 21 21 21 21 21 
Skutočná hodnota 21 21 21   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 38 300 38 300 42 894 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  38 300 38 300 42 894 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu časti nákladov SAD za zachádzanie autobusového spoja na 
konečnú zastávku na Bukovine a na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečení prímestskej 
dopravy s vnútroobecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Bukovina, Kútovci a Ílend. Výdavky 
sú rovnaké ako pôvodný rozpočet v roku 2014. 
Skutočnosť k 30.6.2015: Na základe objednávky mesta na poskytovanie služieb v oblasti autobusovej 
prepravy pre časť Bukovina – zachádzanie spoja na konečnú zastávku O dochádza zo strany SAD 
k mesačnej fakturácii. Za obdobie 01/2015 až 11/2015 tieto náklady predstavujú výšku 2 046 eur 
vrátane úhrady aj za 12/2014. V zmysle Dohody o poskytnutí prepravy a úhrade časti vzniknutej straty 
za prepravu zo dňa 26.3.2013 týkajúcich sa prímestských liniek Bukovina, Kútovci a Ílend boli 
uhradené náklady formou príspevku za obdobie 12/2014 O 11/2015 vo výške 40 848 eur. Vyššie 
čerpanie rozpočtu za rok 2015 je ovplyvnené zvyšujúcimi sa ekonomicky oprávnenými nákladmi na 1 
km,  vykazovanými a uplatňovanými mesačne zo strany SAD. Merateľné ukazovatele sa priebežne 
plnili.         
 
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 
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Plnenie: Zabezpečovaná bola oprava závad na vozovke zistených po zimnej prevádzke 
a údržba celej dĺžky udržiavaných ciest. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Náklady na 1 km v eur/rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

 1 177 1 177 1 177 1 177 

Skutočná 
hodnota 

 1 177 1 177   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka udržiavaných ciest v km 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

104,09 104,09 104,09 104,09 104,09 

Skutočná 
hodnota 

104,09 104,09 104,09   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 87 236 113 991 113 030 
700 Kapitálové výdavky 0 2 800 2 800 
Výdavky na podprogram spolu  87 236 116 791 115 830 
 
Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh 
na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávky MK. 
Skutočnosť k 31.12.2015:  
Bežné výdavky: V 2. zmene rozpočtu bolo TS pridané 14 000 eur na opravu MK Záhradná 
a Kútovská, farbu na značenie prechodov, mletie drvy, označenie autobusových čakární,  zomletie 
asfaltovej drvy dodávateľsky, opravu MK Chotára vyhotovenie zábradlia pri VÚB. Akcie boli 
zrealizované. Ostatné výdavky boli na bežnú údržbu MK. Okrem spomenutých akcií sa v roku 2015 
vykonávalo čistenie rigolov podľa potreby v dĺžke 52,3 km. 
V 3. zmene rozpočtu bolo TS pridané 2 000 eur na opravu schodov pri Zlatom Bažante, schody boli 
opravené. 
V 4. zmene rozpočtu bolo TS pridané 10 000 eur na opravu MK Brezová, Bôrina, Viničná, Hrádza, 
Tajch a Kútovská. Miestne komunikácie boli opravené. 
Všetky účelové prostriedky boli poskytnuté v požadovanej a skutočne použitej výške TS.   
 
Kapitálové výdavky: V 2. zmene rozpočtu bolo TS pridané 2 800 eur na vybudovanie základu 
oporného múrika pri polícii  –  pozdĺž schodiska. Ide o spolufinancovanie základu pre oplotenie 
susediacej parcely v súkromnom vlastníctve. Akcia bola vykonaná dodávateľsky.  
 
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. Cieľ nebol pre priazeň počasia naplnený, ukazovatele boli nedočerpané. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách O štrky 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

730 1 110 1 110 1 318 1 411 

Skutočná 1 019 179 497   
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hodnota 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách O soľ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

50 100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

34 0 0   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Priemerné ročné náklady na zimnú údržbu v eur/rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

 53 735 62 208 62 208 62 633 

Skutočná 
hodnota 

 24 138,20 47 664   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet najazdených KM a MH počas zimnej údržby 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 
km  
Plánovaná hodnota 
MH 

  5 420 
   265 

5 420 
265 

5 420 
265 

Skutočná 
hodnota 

  4 639 
   221 

  

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 41 526 47 826 47 664 
700 Kapitálové výdavky 0 9 888 9 887 
Výdavky na podprogram spolu  41 526 57 714 57 551 
 
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. 
Skutočnosť k 31.12.2015:  Rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 41 526 eur. Nakoľko výdavky 
TS na zimnú údržbu v jarných mesiacoch boli v skutočnosti vo výške ročného rozpočtu, v 2. zmene 
rozpočtu preto boli TS zvýšené výdavky o 4 000 eur na odhŕňanie snehu a pohotovosť – 
dofinancovanie – vzhľadom k špecifickým klimatickým podmienkam v okrajových častiach Novej Bane 
– Bukovina, Záhrb, Štále.  
V 4. Zmene rozpočtu boli schválené a následne aj poskytnuté aj účelové prostriedky v sume 1 585 eur 
na násypku na posypový materiál a 552 eur na opravu radlice. Príspevok bol poskytnutý spolu  vo 
výške 47 664 eur. 
Kapitálový príspevok O v 4. Zmene rozpočtu bol schválený vo výške 9 888 eur na nákup výkyvnej 
radlice a rozmetača. Poskytnutý bol v plnej výške.   
 
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: 

Počet servisovaných (oprava+údržba) automobilov a motorových strojov TS – 
ks 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
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Plánovaná hodnota 36 36 36 36 36 
Skutočná hodnota 36 36 36   
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 62 778 67 027 67 027 
700 Kapitálové výdavky 0 8 520 8 520 
Výdavky na podprogram spolu  62 778 75 547 75 547 
 
Komentár: Výdavky sú určené pre Technické služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy 
vozidiel a majetku. 
 
Skutočnosť k 31.12.2015:  
Na tejto činnosti zabezpečujú bežnú údržbu vozidiel a majetku TS a vykonávanie opráv všetkých 
vozidiel a majetku TS vlastnými zamestnancami. 
Bežné výdavky  " v 1. zmene rozpočtu bolo TS  na opravu UN 053 schválené  a následne aj 
poskytnuté 3 600 eur. Jednalo sa o opravu havarijného stavu ramenného nakladača O nápravy 
a ramena zabezpečujúceho čistenie prícestných rigolov.  
Kapitálové výdavky – v 1. zmene rozpočtu  boli TS schválené kapitálové zdroje vo výške 6 000 eur 
a v 4. zmene ďalších 2 520 eur na zakúpenie nového certifikovaného stojana na naftu. V súčasnosti 
používaný stojan nezodpovedal príslušným predpisom a normám. Poskytnuté bolo 8 520 eur. Stojan 
bol zakúpený a je využívaný nielen TS Nová Baňa, ale rovnako Mestskými lesmi, s.r.o. 
a Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a.s., ktoré sa pomernou časťou podieľali na jeho 
obstaraní – uhradili 3 531 eur za používanie naftovej nádrže Bencalor, opravu a výmenu naftového 
stojana. 
 

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov 
 
Zámer podprogramu: Regenerácia centra mesta 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Konečná úprava  schodiska pri Park Café obkladom z ryolitu  
Plnenie: Splnené 
Merateľný ukazovateľ: Dodávka a montáž obkladu z ryolitu v m2 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 32 0 0 
Skutočná hodnota 32   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 1 461 1 461 2 432 
700 Kapitálové výdavky 4 500 4 500 4 485 
Výdavky na podprogram spolu  5 961 5 961 6 917 
 
Komentár: Výdavky sú určené na realizáciu a ukončenie schodišťového obkladu z ryolitu pred vstupom 
do prenajatých priestorov O Park Café, ktoré bolo realizované v rámci projektu Regenerácia centra 
mesta.   
Ďalšie 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.  
Skutočnosť k 31.12.2015: 
Bežné výdavky: Ročné poistenie  bolo uhradené vo výške 1 468 eur. Vo výške 932 eur bola 
uhradená výmena stĺpa verejného osvetlenia oproti podnikateľskému centru, z dôvodu jeho zničenia 
dopravnou nehodou. Výdavky boli následne preplatené poisťovňou. Čiastka 32 eur je za kolkové 
známky k monitorovacej správe   
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Kapitálové výdavky: Akcia bola realizovaná v III. štvrťroku, je finančne vysporiadaná a daná do 
užívania.  
     
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 
Merateľný ukazovateľ: Vybudovanie 1 ks retenčnej nádrže 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1 ks retenčnej nádrže    
Skutočná hodnota 0   
Merateľný ukazovateľ: Dĺžka prícestného rigolu v bm 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 147    
Skutočná hodnota 0   
Merateľný ukazovateľ: Dĺžka dažďovej kanalizácie v bm 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 175    
Skutočná hodnota 0   
Merateľný ukazovateľ: Dĺžka oporného múru v bm 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 63   
Skutočná hodnota 0   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
 
Komentár: Výdavky neboli rozpočtované.  
 
Podprogram 5.6. 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: Priebežne a čiastočne sa plní. 
Merateľný ukazovateľ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizácia stavby 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 6 paré PD    
Skutočná hodnota 6   
Plánovaná hodnota 140 bm chodníka   
Skutočná hodnota 0   
 
Merateľný ukazovateľ bol čiastočne splnený.  
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
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700 Kapitálové výdavky 2 490 2 740 2 764 
Výdavky na podprogram spolu  2 490 2 740 2 764 
Komentár: Výdavky určené na vypracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu projektu 
vybudovania odstavného pruhu rekonštrukciou jestvujúceho chodníka pred objektom ZŠ J. Zemana v 
celkovej dĺžke 140 bm.     
Skutočnosť k 31.12.2015: Výdavky boli navýšené na vypracovanie polohopisu a výškopisu ako podklad 
pre vypracovanie PD. Náklady vo výške 2 764 eur za podklad a PD boli uhradené. 
 
Podprogram 5.7 Chodník ZUŠ 
 
Zámery podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti osôb a žiakov ZUŠ a širokej verejnosti ul. Kollárová 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Cieľ: Vybudovanie chodníka podľa  vypracovanej štúdie a následne PD   
Plnenie: Priebežne sa plní 
Merateľný ukazovateľ: Polohopis a výškopis a štúdia  
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 6 paré PD    
Skutočná hodnota 6 paré štúdie   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 2 500 2 250 
Výdavky na podprogram spolu  0 2 500 2 250 
 
Komentár: Podprogram bol do rozpočtu zaradený v 2. zmene rozpočtu. Výdavky sú určené na 
vypracovanie polohopisu a výškopisu a štúdie chodníka spolu s riešením dopravnej situácie od 
križovatky ul. Bernolákova a Kollárova popred objekt ZUŠ  až po Orgonášovu uličku.     
Skutočnosť k 31.12.2015: Polohopis, výškopis a štúdia  boli vypracované spolu za 2 250 eur.   
 
 

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 
 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný Zmena Skutočnosť 
248 630 272 072 276 111 

 
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 
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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: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 38 38 38 38 38 
Skutočná hodnota 38 38 38   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkové náklady na triedený zber v rámci k. ú. mesta Nová Baňa a zberných 
dvorov TS (zlisovaných, zabalených, kontajnerovaných) zložiek KO v eur/rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota  28 560 29 255 29 255 29 255 
Skutočná hodnota  20 785,19 16 762,69   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkové náklady na netriedený zber zložiek KO v eur/rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota  57 121 57 514 57 514 57 514 
Skutočná hodnota  89 903,89 111 751,53   
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 114 950 128 065 127 252 
700 Kapitálové výdavky 9 459 18 873 18 815 
Výdavky na podprogram spolu  124 409 146 938 146 067 
 
Komentár: 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.  
Kapitálové výdavky vo výške 9 459 eur sú určené na vybudovanie zberného dvora na Technických 
službách pre separovaný odpad. Akcia prechádza rozostavaná z roku 2014. 
 
Skutočnosť k 31.12.2015:  
Bežné výdavky: TS uhrádzali bežné výdavky na zabezpečenie odvozu odpadu. V rámci bežných 
účelových prostriedkov zakúpili za 625 eur 2 ks – 1100 l plastové kontajnery. Celkové náklady na 
komunálny odpad sú značne vysoké, čo spôsobuje hlavne primiešavanie rôznych zložiek odpadu, ktoré 
je možné zaradiť do separovaného zberu.  
V 1. zmene rozpočtu sa im pridali účelové prostriedky vo výške 3 750 eur, za ktoré boli zakúpené 3 ks 
GPS na Liaz kukavozy, ktoré  slúžia na monitoring vozidiel pracujúcich pri zbere PDO, recyklovateľných 
odpadov a zároveň vyhodnocovanie predmetnej činnosti na území mesta.  
V 2. zmene rozpočtu boli  TS pridané účelové prostriedky vo výške  9 085 eur, z toho 5 000 eur na 
likvidáciu čiernych skládok v katastri mesta Nová Baňa – z nich bolo použité 746 eur  a 4 085 eur na 
smetné koše 23 ks (ul. Cintorínska, Školská, Nábrežná). Zakúpené boli za 3 913 eur.  
V 4. Zmene rozpočtu bol znížený príspevok na likvidáciu čiernych skládok o 4 000 eur, ale pridané 500 
eur na likvidáciu nebezpečného odpadu.  
 
Kapitálové výdavky:  Podľa VZN mesta o odpadoch TS prevádzkujú na území mesta dva zberné 
dvory O zberný dvor vytriedených zložiek komunálnych odpadov s obsahom škodlivín a 
opotrebovaných pneumatík a zberný dvor z ostatných odpadov, a to: papiera, skla, plastov, kovov, 
kompozitných obalov a BIO odpadov zo záhrad a verejnej zelene. Skladovanie separovaného odpadu 
na dvore TS je v rozpore so súčasnou legislatívou. Prostriedky vo výške 9 459 eur v pôvodnom 
rozpočte na vybudovanie zberného dvora nepostačovali, a preto v  1. zmene rozpočtu boli schválené 
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prostriedky vo výške 5 892 eur na zakúpenie a osadenie kontajnerov za účelom ekologicky 
bezpečného skladovania z predmetnej činnosti. Kapitálový transfer bol poskytnutý vo výške 15 306 
eur na zakúpenie 3 ks – 30 m3 kontajnerov.  
V 2. zmene rozpočtu bol TS zvýšený kapitálový príspevok o 3 522 eur na doplnenie 
novovybudovaných EKOSKLADOV príslušenstvom a vybavením z dôvodu bezpečného uloženia 
odpadov a v zmysle zákona o odpadoch, ktorý definuje a prikazuje spôsob skladovania a to na sklad 
olejov 1 207 eur, sklad nebezpečného odpadu 1 259 eur a sklad elektro odpadu 1 056 eur.   
                                  
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: Všetky zariadenia sú prevádzkované podľa potrieb občanov a zúčastnených obcí – cieľ je 

priebežne plnený 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Množstvo spracovaného BRO O biologicky rozložiteľného odpadu v tonách 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

440 1 600 1 650 1 650  1 650 

Skutočná 
hodnota 

673,2 1 307,70 746,82   

 Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet motohodín zberovoštiepkovacím zariadením (traktor+príves) BRKO – 
motohodina/rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

420 300 300 300 300 

Skutočná 
hodnota 

591 416 417   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet najazdených kilometrov fekálnym vozidlom  – km/rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

1 156 2 300 2 300 2 300 2 300 

Skutočná 
hodnota 

2 209 2 717 3 134   

 
 
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: 

Počet poistených vozidiel a prívesu 

Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

4   

Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
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600 Bežné výdavky 25 422 26 835 26 835 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  25 422 26 835 26 835 
Komentár:  Výdavky sú určené vo výške 20 059 eur vo forme príspevku Technickým službám mesta a 
predstavujú náklady na činnosť 5 špeciálnych zariadení a to: sacia cisterna s podvozkom, 
rýchlonakladač  s predným a zadným systémom nakladania, drvič odpadov s ťažným zariadením pre 
zapojenie k pohonnej jednotke, pohonná jednotka na úpravu a odvoz BRKO  odpadu a vývoz odpadu 
zo žúmp a kalu zo septikov a vo výške 5 843 eur sú náklady na poistenie vozidiel a techniky, ktoré  
hradí mesto. 
Skutočnosť k 31.12.2015:  
Na tomto stredisku TS vykonávajú úpravu a odvoz BIO odpadu, vývoz odpadových vôd zo žúmp a kalu 
zo septikov, ktoré sa na základe zmluvy vykonávajú v rámci mikroregiónu.  
V 1. zmene rozpočtu Technickým službám mesta boli pridané účelové prostriedky vo výške 1 250 eur 
a to na zakúpenie 1 ks GPS na vozidlo Iveco, ktoré sa používa pri zbere biologicky rozložiteľného 
odpadu. Boli im poskytnuté prostriedky spolu vo výške 20 992 eur. Vzhľadom k dosiahnutým vlastným 
príjmom  O tržby z predaja služieb za štiepkovacie zariadenie a cisternu na vývoz fekálií, došlo 
k nepoužitiu príspevku mesta v plnej výške. 
 
Splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy po dobu 5 rokov sa uskutočnilo úhradou havarijného 
poistenia vozidiel a techniky podľa uzavretých poistných zmlúv v mesiaci 05/2015 vo výške 5 843 eur, 
čo uhrádza MsÚ. 
 
Podprogram 6.2.  Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na SITU 
 
Zámer podprogramu:  Zmluvné prevzatie komunálnych odpadov spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. 
s miestom expedície tenzometrická váha Nová Baňa 
 
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 % O 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 operácií súvisiacich s hore uvedenými povinnosťami. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Tony komunálneho + objemného odpadu (KO) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

2 070 1 990 1 990 2 000 2 010 

Skutočná 
hodnota 

1 958,51 1 958,67 2015,71   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Tony drobného stavebného odpadu (DSO) 
 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

65 66 66 67 68 

Skutočná 
hodnota 

174,13 122,53 94,55   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Tony nebezpečného odpadu (NO) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

2 0,7 0,7 0,9 1,0 
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Skutočná 
hodnota 

1,524 1,91 4,085   

 
Plánovaná ročná hodnota komunálneho odpaduOKO a veľkoobjemného odpaduOVOO je 1 990 ton, 
skutočná hodnota je 2 015,71 ton.Stav je cca v plánovaných hodnotách. 
Plánovaná ročná hodnota drobného stavebného odpaduODSO je 66 ton, skutočná hodnota je 94,55 
ton. Občania boli v oblasti opráv a rekonštrukcií budov aktívnejší oproti predpokladom.  
Plánovaná ročná hodnota nebezpečného odpadu je 0,7 ton, skutočná hodnota je 4,085 ton. Občania 
urobili podrobnejšiu revíziu nepotrebných vecí vo svojich objektoch a odovzdali do zberu zatiaľ 
maximálne množstvo nebezpečných odpadov. 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 81 000 80 500 83 701 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  81 000 80 500 83 701 
 

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu poplatku za uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Výdavky na nakladanie s odpadom boli vo výške 83 701 eur. 
Jedná sa o náklady za  nakladanie s komunálnym odpadom (KO+VOO+DSO) v SITA Slovensko, a.s., 
vrátane nebezpečného odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Mesto má podpísané zmluvy s firmou 
SITA Slovensko, a.s. Bratislava, prevádzka Levice na základe ktorých sa minimálne po dobu 20 rokov 
odovzdáva komunálny odpad z mesta Nová Baňa do prekládkovej stanice SITA, Nová Baňa.  
 
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: 

Počet poistených vozidiel a príslušenstva 

Rok 2013 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

 4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

  4  

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 5 269 5 269 6978 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  5 269 5 269  6 978 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu ročného havarijného poistného za zametacie a čistiace 
vozidlá vo výške 5 269 eur, ktoré uhrádza mesto. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy po dobu 5 rokov sa uskutočnilo úhradou 
havarijného poistenia vozidiel a techniky podľa uzavretých poistných zmlúv v mesiaci 07/2015. 
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Výdavky sú vyššie o 1 709 eur z dôvodu uzatvorenia novej poistnej  zmluvy, ktorou došlo k zmene 
poistného obdobia a tým aj splatnosti poistného. 
 
Projekt 6.3.2. Čistiaca technika " TS 
 
Zámer projektu: Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami 
 
Cieľ: Zabezpečiť  čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou 

technikou 
Plnenie: Technika počas celého polroka bola kvalitná a zabezpečili sme vyčistenie všetkých 

znečistených priestranstiev a komunikácií 
Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

 200 200 200 200 

Skutočná 
hodnota 

 205 260,5   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 12 530 12 530 12 530 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  12 530 12 530 12 530 
 
Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb 
mesta vo výške 12 530 eur.   
Skutočnosť k 31.12.2015:  
V priebehu roka 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.  
  
   

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

Pôvodný Zmena Skutočnosť 
98 624 107 274 96 550 

 
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 O  udržať budovy v dobrom stave, ich 
funkčnosť a bezporuchovosť prenajímaných budov,  boli vykonané na 
prenajímaných budovách opravy. Za účelom zlepšenia kvality prenajímaných 
priestorov a zabezpečenia hygienických noriem prenajímaných priestorov sa 
zrealizovala montáž prietokových ohrievačov na sociálnych zariadeniach 
v budove na ul. Bernolákovej č. 11 na všetkých poschodiach. Vymenili sa 
rozvody ÚK a staré radiátory za nové, odstránilo sa zatekanie do objektu – 
oprava strechy na ul. Nábrežnej 21, zrealizovala sa oprava strešnej krytiny na 
radničnej veži, osadili sa nové plastové vonkajšie dvere na Bernolákovej 11. 
Realizovali sa práce na zabezpečenie bezporuchovosti prenajímaných budov 
menšieho rozsahu, opravy WC, oprava spadnutého stropu, oprava kanalizácie, 
vyspravenie ovlhnutých omietok, klampiarske práce. Vybetónovaná bola plocha 
pod prístreškom na Bernolákovej ulici č.3 pre vozidlo Záchrannej a dopravnej 
zdravotníckej služby. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prenajímaných budov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

16  15 15 15 15 

Skutočná 
hodnota 

16 15 15   

  
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 65 924 69 124 58 293 
700 Kapitálové výdavky 32 700 33 350 33 313 
Výdavky na podprogram spolu  98 624 102 474 91 606 
 
Komentár: Bežné výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je 
najväčšia položka rozpočtu 41 484 eur,  poistné, revízie objektov, kominárske služby, nájomné, 
materiál, ale aj na ich údržbu. V rámci údržby sa plánujú len bežné opravy a odstraňovanie 
nepredvídaných závad za 8 000 eur 
Kapitálové výdavky v sume 32 700 eur sú určené na výstavbu garáže v objekte M. R. Štefánika, 
ktorá bude slúžiť na skladovanie techniky Zboru dobrovoľných hasičov a je atypických rozmerov. 
 
Skutočnosť k 31.12.2015:    
Bežné výdavky O výdavky na údržbu a prevádzku prenajímaného majetku predstavujú čiastku        
58 293 eur, z toho : 
Elektrická energia – 14 210 eur  
Výdavky predstavujú zálohové platby za prenajímané nehnuteľnosti a neobsadené budovy : 
 –  zálohy za rok 2015 – 13 098 eur 
O  vyúčtovanie spotreby za rok 2014 – doplatky január 2015 – 1 112 eur  
Teplo – 8 909 eur                                                                                                                                                           
Náklady predstavujú výdavky za spotrebu tepla za neobsadené priestory : 
kancelárie Bernolákova 11– býv. DS I. +II. poschodie – 396  eur 
Zálohy za rok za voľné nebytové priestory Bernolákova 11 a zasadačku (STEP)  a za budovu na 
Námestí slobody 2 (bývalé PC) – 6 500 eur 
Odpočet odberných miest, výmena kapilár, rozúčtovanie nákladov Nábrežná 21 – 13 eur 
Záloha za rok 2015 – Nábrežná 21 – 2 000 eur 
Plyn – 10 674 eur 
Výdavky predstavujú  : 
O zálohové platby  za rok 2015 a za doplatky za  vyhodnotenie spotreby za rok 2014  za odberné 
miesta: SSŠ – Školská 25, Bernolákova 3, Cintorínska 3, Cintorínska 7, Kalvárska 37, M.R.Štefánika27,  
A. Kmeťa 7, 
 O  vyhodnotenie podružných meračov na odberných miestach – Bernolákova 3, Školská 25.  
Voda – 6 397 eur 
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Výdavky v čiastke  4 455 eur sú za spotrebu vody v prenajatých nebytových priestoroch a 1 942 eur 
predstavujú výdavky za zrážkovú vodu za prenajímané budovy a za neobsadené, prázdne  budovy.  
Materiál – 182 eur 
O výmena poškodeného zámku na vchodových dverách na II. poschodí budovy Bernolákova 11  
  a výroba kľúčov pre nájomcov – 55 eur 
O skrutky, plaváky, spotrebný materiál, tesnenia – 47 eur 
O nový vodomer Školská 25 O 40 eur 
O kľučka, manžety, ventily, kľúče, petlica – Bernolákova 11 O 25 eur 
O čistiace prostriedky pre upratovanie priestorov na ul. Bernolákovej 11, poschodie (STEP) O 15 eur 
Údržba budov, priestorov, objektov –  10 078 eur 
V rámci opravy a údržby budov boli vykonané nasledovné práce : 
O zhotovenie tanečnej plochy Zvonička – 3 683 eur 
O obnova sociálneho zariadenia Cintorínska 3 – 921 eur 
O elektroinštalačné práce pre prietokové ohrievače Bernolákova 11 – 730 eur 
O montáž prietokových ohrievačov – Bernolákova 11 v sociálnych zariadeniach – 655 eur 
O oprava strešnej krytiny na  radničnej veži – 592 eur 
O výmena radiátorov a rozvodov ÚK – Nábrežná 21 – 491 eur 
O oprava spadnutého stropu – Bernolákova 13 (kaderníctvo) – 486 eur 
O kúpa a osadenie vonkajších plastových dverí – sociálne zariadenie – Bernolákova 11 – 388 eur 
O čistenie a náter pódia Zvonička – 357 eur 
O výmena rozvodov studenej vody – M.R.Štefánika 27 O 295 eur 
O odstránenie zatekania do objektu, oprava strechy, klampiarske práce – Nábrežná 21 – 287 eur 
O oprava soklov, prasklín na stenách a následné maľovanie – Bernolákova 3 – 158 eur 
O oprava kanalizácie – M.R.Štefánika 27 – 167 eur 
O vyspravenie ovlhnutých omietok  – Školská 25 – 137 eur 
O vyčistenie kanalizačných šácht Bernolákova 3 – 126 eur 
O oprava kovania na vchodových dverách záchranka Bernolákova 3 – 125 eur 
O výmena regulátora plynu Kalvárska 37 – 97 eur 
O klampiarske práce na bývalej školskej jedálni pri CVČ – 96 eur 
O čistenie kanalizačnej šachty (Ekotranz) Bernolákova 3 – 84 eur 
O prekládka elektrického kábla Podnikateľské centrum – 73 eur 
O klampiarske práce na komíne – odstránenie zatekania do priestorov – Bernolákova 11 – 58 eur 
O montáž spätnej klapky na vodomere – Školská  25 – 43 eur 
O oprava dažďového zvodu – Námestie slobody 2 – 29 eur 
Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov – 1 234 eur 
O za prenájom pozemku pod AS od Železníc SR – 634 eur  
O za nájom pozemku – vyhliadková veža Háj – 600 eur 
Všeobecné služby –  2 014 eur 
O realizácia verejného obstarávania zemného plynu – 858 eur 
O odborná prehliadka el. inštalácie Vináreň – 254 eur 
O servisné prehliadky plynových kotlov – M. R. Štefánika 27, Bernolákova 3, Školská 25, Kalvárska 37 –  
  253 eur 
O odborná prehliadka el. inštalácie – Nábrežná 21 – 232 eur 
O odborná prehliadka el. inštalácie O  Bernolákova 3 – 165 eur 
O odborná prehliadka el. inštalácie O Bernolákova 11, Bernolákova 13, Školská 25 – 160 eur 
O odborná prehliadka el. inštalácie – Klub mladých KD Štále – 68 eur 
O orientačné nálepky – Bernolákova 11 – 15 eur 
O výroba kľúčov – 9 eur 
Špeciálne služby – 560 eur 
O rezbárske práce socha J. Nepomuckého O 560 eur 
Poistné –  1 385 eur 
Alikvotná časť poistného za prenajaté nebytové priestory 
Vrátené príjmy minulých rokov –2 210 eur 
O preplatky na kúrení – zálohy z roku 2014 : 
Bernolákova 3 (Spojená škola, Záchranná a dopravná služba, a.s.)   – 1 220 eur 
Školská 25 / InteriérOexterié štúdio, s.r.o./ O 860 eur 
Cintorínska 3 O 130 
O vrátenie preplatku za vyťažené tony – lom Čičerka – 440 eur 
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Kapitálové výdavky 
Garáž M.R.Štefánika O v pôvodnom rozpočte bolo schválené 32 700 eur na výstavbu garáže 
v objekte M. R. Štefánika, ktorá bude slúžiť na skladovanie techniky Zboru dobrovoľných hasičov a je 
atypických rozmerov. Skutočnosť bola 32 666 eur. Novostavba garáže v objekte na ulici M.R.Štefánika 
27  bola vyhotovená podľa PD za 32 327 eur, zakúpený a inštalovaný bol elektrický konvektor za 158 
eur a vyhotovený bol porealizačný geometrický plán za 181 eur. Garáž je určená na parkovanie 
hasičskej techniky Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý užíva priestory v objekte na základe 
nájomnej zmluvy. 
Prístrešok ul. Bernolákova 3 O V 3. zmene rozpočtu bol narozpočtovaný výdavok vo výške 650 eur 
na vybetónovanie plochy pod prístreškom na Bernolákovej ulici č.3. Zrealizované boli stavebné úpravy 
"  vybetónovaná bola stojná plocha pre vozidlo Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby pod 
prístreškom, ktorý bol vybudovaný v roku 2012. Stavebné úpravy boli zrealizované na základe 
požiadavky Záchrannej služby, použitých bolo 647 eur. 
 
Podprogram 7.2. Zateplenie budovy DS  
 
Zámer podprogramu: zníženie energetickej náročnosti budovy Domu služieb  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  dosiahnutie 

úspory  energie v hodnotenom  systéme oproti pôvodnému stavu  
Plnenie: Cieľ sa neplní z dôvodu neúspešnosti projektu 
Merateľný 
ukazovateľ: 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti o NFP 
 

Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

8 paré PD  0 0 

Skutočná 
hodnota 

8   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 4 800 4 944 
Výdavky na podprogram spolu  0 4 800 4 944 
 
Komentár: Výdavky určené na vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom vybavenia 
stavebného povolenia, podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na realizáciu akcie 
súvisiacu so znižovaním energetickej náročnosti budov a to realizáciou zateplenia a výmeny okien 
a dverí. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie bolo vybavené stavebné 
povolenie a podaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na Environmentálny fond v rámci  
činnosti L2: Zvyšovanie  energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zateplenia. Projekt nebol 
úspešný. K zvýšeniu výdavkov došlo z dôvodu úhrady poplatku za odsúhlasenie projektu Technickou 
inšpekciou a.s. Banská Bystrica. 

 
Program 8. Prostredie pre život 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný Zmena Skutočnosť 
369 481 1 330 908 1 221 209 

 
Zámer programu: Príjemné prostredie pre spokojný život obyvateľov mesta Nová Baňa 
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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 
Cieľ: Kompletné administratívne služby TS 
Plnenie: Boli realizované kompletné administratívne služby, čím sa zabezpečil chod TS 
Merateľný ukazovateľ: Počet administratívnych pracovníkov TS 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 
Skutočná hodnota 5 5 5   
                         
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 138 905 142 003 140 865 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  138 905 142 003 140 865 
 

Komentár: 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, strážna služba. 

Skutočnosť k 31.12.2015: Okrem bežných prostriedkov na administratívnu činnosť TS im boli zaslané 
z pôvodného rozpočtu schválené účelové prostriedky vo výške 574 eur na garážovú bránu Dolný dvor, 
vstupnú zásuvnú bránu Horný dvor v sume 1 761 eur. 
V 1.zmene rozpočtu sa Technickým službám mesta pridali účelové prostriedky vo výške 1 000 eur a to 
na webovú aplikáciu Geosense Geoportal, ktorá bude slúžiť na passport MK, chodníkov, verejnej 
zelene, verejného osvetlenia a VISO na území mesta. K 31.12. nezakúpené. 
V 2. Zmene rozpočtu bolo zvýšenie výdavkov o 500 eur na revíziu elektrických zariadení budov TS – 
pravidelná revízia v 4Oročných cykloch. Prostriedky boli zaslané. 
 
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 
 
Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch 
Plnenie: Splnené 
Merateľný ukazovateľ: Počet kontrol odborne spôsobilými osobami 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 
Skutočná hodnota 4 4 4   
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Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 7 758 7 758 6 530 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  7 758 7 758 6 530 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby odborne 
spôsobilou osobou na prevádzku ČOV Tajch a súvisiacej agendy a na revízie EE a odbery vzoriek. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Výkony a  činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej bezproblémový 
chod prevádzky ČOV Tajch Nová Baňa sú priebežne mesačne fakturované a následne uhrádzané.  
K úspore nákladov došlo práve z dôvodu bezporuchového chodu ČOV. 
 
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: Počet kontrol odborne spôsobilými osobami 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 
Skutočná hodnota 12 12 12   
Merateľný ukazovateľ: Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie  
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 
Skutočná hodnota 1 1 1   
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 1 738  1 738  874 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0 
Výdavky na podprogram spolu  1 738 1 738 874 
 
Komentár: Výdavky sú určené na činnosť odborne spôsobilej osobe zabezpečujúcej výkon kontrol 
a súvisiacej agendy a servisnú prehliadku. 
Skutočnosť k 31.12.2015: 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 odbornú prehliadku a servis 
lapača olejov. Na základe výhodnej cenovej ponuky dodávateľa oproti pôvodnej ponuke došlo 
k úspore výdavkov.  
  
Podprogram 8.3.Kanalizačný zberač ul. Kamenárska 
 
Zámer podprogramu: Vysporiadanie záväzkov z nerealizovaného projektu  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
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Komentár: Výdavky sú určené na úhradu záväzku vyplývajúceho z prebiehajúceho súdneho sporu so 
spoločnosťou Trading Universal Services, s.r.o. a možnosťou urovnania sporu uzavretím mimosúdnej 
dohody. 
   
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 technickoObezpečnostné opatrenia  
Plnenie Priebežne sa plní 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Kontrolná odborná obhliadka Tajch 2 krát 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2 2 2   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Záverečná  správa za rok  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 1 1 

Skutočná 
hodnota 

1 1 1   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet kontrolných meraní ročne  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

12 12 12   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 897 897 897 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  897 897 897 
 
Komentár: Výdavky sú určené na každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch – zabezpečenie 
výkonu technickoObezpečnostného dohľadu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vrátane agendy 
súvisiacej s touto činnosťou.    
Skutočnosť k 31.12.2015: Výdavky boli za výkon a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej 
výkon technicko O bezpečnostného dohľadu na vodnej nádrži Tajch a vykonanie kontrolných 
obhliadok.     
 
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: Nesplnené 
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Vypracovanie PD – počet paré 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

  6   

Skutočná 
hodnota 

  0   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 3 800 3 800 0 
Výdavky na podprogram spolu  3 800 3 800 0 
Komentár: Výdavky sú určené na dopracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vodnej 
nádrže Tajch, vypracovanie geometrického plánu na účelom výkupu pozemkov vo vlastníctve 
súkromnej osoby a následne na výkup pozemkov. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Výdavky za prepracovanie PD neboli čerpané z dôvodu, že akcia bola 
pozastavená.  
 
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: 

Počet m2 kosenej zelene celkom za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

373 091 373 091 373 091 373 091 373 091 

Skutočná 
hodnota 

373 091 437 469 436 372   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet kusov vysadenej vysokej zelene 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

190 15 15 16 17 

Skutočná 
hodnota 

166 7 7   

Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 49 155 49 599 49 594 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  49 155 49 599 49 594 
 
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, v miestach výskytu inváznych burín ich chemické likvidovanie – 
zneškodnenie burín.  
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Skutočnosť k 31.12.2015: 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, čo predstavovalo 49 594 eur. Kosenie verejnej 
zelene prebiehalo podľa potrieb v nasledovných počtoch a etapách kosenie mestských parkov 1x za 2 
týždne, kosenie cintorína 1x do mesiaca, kosenie rigolov štvrťročne, kosenie mimo centra mesta 6x za 
rok, kosenie ostatných mestských plôch 2x za rok.  
Z účelových prostriedkov im bolo poskytnuté  567 eur na motorovú kosačku a 458 eur na krovinorez 
Sparta 440 T a 550 eur na motorovú pílu. 
 
Podprogram 8.6. Rozvoj obcí udržanie projektov 
 
Zámer podprogramu: Mesto, ktoré myslí na budúcnosť. Kvalitný život obyvateľov mesta 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
Cieľ: Podpora rozvojových zámerov mesta a rozvojových iniciatív pre 

mesto                                  
Plnenie: Priebežne sa plní 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet realizovaných akcií 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

0 2 0   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 500 500 8 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  500 500 8 
 
Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípadnou prípravou projektov a podkladov – 
výpisy z LV, KN mapy za účelom predloženie 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 31.12.2015: Výdavky boli čerpané na zakúpenie kolkov pre výber listov vlastníctva 
potrebných k predloženiu monitorovacej správy už zrealizovaného projektu – Rekonštrukcia ZŠ J. 
Zemana v Novej Bani.  
 
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  

Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 149  149  149  
Skutočná hodnota 149   
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet poistených rozvádzačov 

Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota  4   4 4 
Skutočná hodnota  4   
 
Cieľ: Skvalitnenie osvetľovacej sústavy, zníženie zaťaženia životného prostredia 
Plnenie: Priebežne sa plní 
Merateľný ukazovateľ: Počet modernizovaných svetelných bodov 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 784   
Skutočná hodnota 0   
Merateľný ukazovateľ: Spotreba energie v MWh/rok 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 0   
Skutočná hodnota 0   
Merateľný ukazovateľ: Úspora energie v MWh/rok 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 0   
Skutočná hodnota 0   
Merateľný ukazovateľ: Zníženie produkcie emisií na 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 0   
Skutočná hodnota 0   
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 215 17 750 17 642 
700 Kapitálové výdavky 0 777 605 777 605 
Výdavky na podprogram spolu  215 795 355 795 247 
 
Komentár: Výdavky sú na úhradu ročného poistného za poistenie rozvádzačov a svietidiel z projektu 
Modernizácia verejného osvetlenia.  
Skutočnosť k 31.12.2015:  
Bežné výdavky: Poistenie bolo zaplatené v rozpočtovanej výške. 
 
Kapitálové výdavky: V zmysle výzvy z  Ministerstva hospodárstva v rámci operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Mesto Nová Baňa podalo na MH SR dňa 11. septembra 
2015 žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom Modernizácia verejného osvetlenia 
v meste Nová Baňa v požadovanej výške nenávratného finančného príspevku O 748 125 eur, 
s celkovými výdavkami projektu vo výške 799 586, 63 eur.  
     Ako jeden z podkladov bolo potrebné zabezpečiť vypracovanie svetelnotechnickej štúdie 
a následne zabezpečovať proces výberu  dodávateľa externou spoločnosťou. V 2. zmene rozpočtu boli 
doplnené kapitálové výdavky vo výške 3 750 eur na vypracovanie PD a zabezpečenie procesu 
verejného obstarávania na modernizáciu verejného osvetlenia v príslušných lokalitách mimo centra 
a na sídliskách. Výdavky na tento účel aj boli použité. 
     Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast dňa 4. decembra 2015 schválilo predloženú žiadosť na 
podporu obnovy verejného osvetlenia, s intenzitou pomoci 95% z celkových oprávnených výdavkov 
NFP vo výške 656 504,41 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 
691 057,27 eur. Spolufinancovanie mesta je 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 
predstavuje výšku 34 552,86 eur + celá hodnota neoprávnených výdavkov vo výške 101 742 eur.    
  Úhrady platieb v roku 2015 boli uskutočnené z bankového krátkodobého úveru a vlastných zdrojov 
mesta – prebytku, fondu rozvoja bývania a rezervného fondu. 
     Výdavky boli spojené s úhradou preddavkových faktúr za realizáciu projektu vo výške 777 605 eur 
a svetelnotechnické meranie po ukončení realizácie 13 678 eur, čo bolo umožnené v zmysle 
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podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s tým, že refundácia nákladov zo 
strany riadiaceho orgánu bude uskutočnená a budú príjmom roku 2016. Modernizácia verejného 
osvetlenia bude postupne realizovaná  a ukončená v termíne 06/2016.      
 
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 % = 896 svetelných bodov 
Plnenie: TS vykonávali bežnú údržbu a opravy VO a demontáž vianočnej výzdoby 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet funkčných svetelných bodov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

873 896 896 896 896 

Skutočná 
hodnota 

896 992 1 012   

  
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 52 988 55 659 54 869 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  52 988 55 659 54 869 
 

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. 
Skutočnosť k 31.12.2015: TS vykonávali bežnú údržbu a opravy VO.  
Náklady na tomto stredisku tvorí predovšetkým spotreba elektrickej energie pre verejné osvetlenie 
mesta a priľahlých častí patriacich do katastra. Napriek výmene žiaroviek verejného osvetlenia za 
úsporné v minulom období boli náklady na elektrickú energiu vyššie, ako pôvodný schválený rozpočet. 
Je tak z dôvodu, že na žiadosť viacerých obyvateľov mesta Nová Baňa sa na niektorých uliciach mesta 
svietilo počas celej noci. 
V 2. zmene rozpočtu bolo schválené zvýšenie výdavkov o 2 500 eur na revíziu rozvádzačov VO – 
pravidelná revízia v 4Oročných cykloch. V skutočnosti bolo použité 1 710 eur. 
 
Podprogram 8.8. Občianska vybavenosť – TS " WC 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečenie hygienických služieb pre občanov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Prevádzka mestských WC 
Plnenie: WC slúžili občanom mesta k plnej ich spokojnosti. 
Merateľný ukazovateľ: Náklady na prevádzku WC/rok  
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 10 983 12 016 12 016 12 016 12 016 
Skutočná hodnota 10 621 11 115 10 645,04   
Merateľný ukazovateľ: Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2eur/občan) 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 750 1 500 1 500 1 500 1 500 
Skutočná hodnota 1 156 1 117 1 213,20   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
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Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 11 367 11 443 11 443 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  11 367 11 443 11 443 
 
Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre 
občanov vo verejných WC. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Bola zabezpečená prevádzka mestských WC. 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: 

Celkový počet udržiavaných pohrebísk 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 1 1 

Skutočná 
hodnota 

1 1 1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 9 051 10 662 10 160 
700 Kapitálové výdavky 4 320 5 843 5 843 
Výdavky na podprogram spolu  13 371 16 505 16 003 
 
Komentár: Výdavky sú poskytované vo forme príspevku Technickým službám na výkon správy 
pohrebiska – starostlivosť o objekt domu smútku a areál cintorína. Výdavky vo výške 4 320 eur sú 
určené na zakúpenie nového chladiaceho boxu na dve telá zomrelých.  
Skutočnosť k 31.12.2015: Bola zabezpečená starostlivosť o celé pohrebisko vrátane jeho trávnatých 
plôch, chodníkov. V 4. zmene rozpočtu boli poskytnuté účelové prostriedky  vo výške 1 440 eur na 
nerezový stojan na uloženie rakiev, čerpané boli vo výške 938 eur. 
Kapitálové výdavky: V pôvodnom rozpočte boli schválené prostriedky vo výške 4 320 eur na 
zakúpenie nového chladiaceho boxu na dve telá zomrelých. V 4. zmene rozpočtu bolo toto znížené na 
nulu a boli dané kapitálové zdroje vo výške 5 843 eur na vybavenie miestnosti v dome smútku 
chladiacou technológiou.  
V 1. zmene rozpočtu bolo TS pridané  4 000 eur na oplotenie cintorína v časti nad bytovkou na ul. 
Cintorínska. Jedná sa o vybudovanie nového oplotenia vo výmere 200 m. Akcia sa nerealizovala, 
rozpočet bol v 4. zmene o plnú sumu znížený. 
 
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: 

Veľkosť udržiavanej plochy v m2 
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Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 74 260 74 260 74 260 74 260 74 260 
Skutočná hodnota 72 060 74 260 74 260    
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet kosení/rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 
Skutočná hodnota 4 6 5   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 1 015 4 147 2 567 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 015 4 147 2 567 
 
Komentár: Rozpočtované výdavky formou príspevku pre TS sú na starostlivosť o čistotu areálu 
rekreačného strediska Tajch a na prevádzku chaty v správe TS na Tajchu.  
Skutočnosť k 31.12.2015: Starostlivosť o čistotu a údržbu zelene bola zabezpečená v požadovanom 
rozsahu.  
V 2. Zmene rozpočtu boli TS pridané prostriedky vo výške 3 132 eur. 
V priebehu 1. polroka boli na Tajchu postavené WC a sprchy, ktoré prevádzkujú TS mesta. Výdavky vo 
výške 2 582 eur boli určené na 2Omesačnú prevádzku počas leta v mesiacoch júl a august –  počas 
tohtoročnej letnej sezóny. Sú to výdavky na vybavenie – nádoby na tekuté mydlo, toaletný papier, 
spotrebný materiál (mydlo, toaletný papier, papierové utierky, čistiace prostriedky atď.), za spotrebu 
vody a elektrickej energie a mzdu vrátane odvodov zamestnanca zabezpečujúceho chod prevádzky. 
Skutočné výdavky boli vo výške 1003 eur.  
Výdavky vo výške 550 eur boli určené na výrobu a osadenie informačnej tabule na hrádzi na Tajchu 
s cieľom vyvesiť na ňu prevádzkový poriadok rekreačnej oblasti Tajch a turistické informácie. Výdavky 
na tabuľu boli vo výške 549 eur. 
 
Podprogram 8.11.  WC ul. Cintorínska  
 
Zámer podprogramu:  Zvýšenie občianskej vybavenosti v danej lokalite 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta  
Cieľ: Realizácia stavebnej akcie verejné WC 
Plnenie: PD bola vypracovaná, realizácia sa 

presúva do roku 2016 
Merateľný ukazovateľ: PD verejných WC Cintorínska 3 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1   
Skutočná hodnota 0   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 36 350 850 
Výdavky na podprogram spolu  0 36 350 850 
 
Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie PD na vybudovanie verejných WC  v objekte na ul. 
Cintorínska 3 z dôvodu verejného záujmu o danú vybavenosť pre obyvateľov mesta. 
Skutočnosť k 31.12.2015: V 1. zmene rozpočtu bola narozpočtovaná suma 500 eur, ktorá sa v 3. 
zmene rozpočtu navýšila na 850 eur. Výdavky boli určené na vyhotovenie PD ku stavebnému 
povoleniu na výstavbu verejných WC. V tretej zmene rozpočtu bolo narozpočtovaných 35 500 eur na 
rekonštrukciu priestorov v objekte na Cintorínskej 3 na verejné WC. Z tejto sumy nebolo čerpané 
Z dôvodu potreby navýšenia finančných prostriedkov po doplnení chýbajúcich položiek v PD 
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a nedostatku zdrojov v roku 2015 sa s akciou nezačalo, bola zaradená do rozpočtu roku 2016  
v potrebnej výške zdrojov. 
 
Podprogram 8.12. WC  a sprchy Tajch   
 
Zámer podprogramu:  Zvýšenie občianskej vybavenosti v danej lokalite 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s TS mesta 
Cieľ: Vybudovanie verejných WC a spŕch na Tajchu 
Plnenie: Splnené, WC  a sprchy slúžia občanom k spokojnosti 
Merateľný ukazovateľ: Realizácia stavebnej akcie  
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1 1 1   
Skutočná hodnota 0 0 1   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 87 772 125 154 122 749 
Výdavky na podprogram spolu  87 772 125 154  122 749 
 
Komentár: Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie WC a spŕch na Tajchu pre verejnosť  na 
rekreačné účely. V objekte sa navrhuje bufet, požičovňa bicyklov a WC so sprchami. Akcia prechádza 
z roku 2014 ako rozostavaná. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Akcia bola stavebne ukončená, skolaudovaná a daná do užívania, finančne 
vysporiadaná, odovzdaná do správy TS mesta Nová Baňa.  
 
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: Akcia je v štádiu ukončenia výstavby betónovej časti 
Merateľný ukazovateľ: Realizácia stavebnej akcie  
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1   
Skutočná hodnota 0   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 80 000 18 713 
Výdavky na podprogram spolu  0 80 000 18 713 
 
Komentár: V rozpočte na rok 2014 bola zaradená výstavba rozhľadne v sume 36 700 eur. Táto 
nakoniec nebola realizovaná z dôvodu zmeny  charakteru a typu stavby, ktorá bola narozpočtovaná na 
126 845 eur. Boli zrealizované len prípravné a projektové práce (už zmenenej verzie rozhľadne) v 
sume 6 700 eur. Po okresaní výdavkov: neuskutočnenie všetkých horizontálnych betónových 
konštrukcií, menej náročnej krytiny strechy, zriadenia staveniska, sťažených podmienok, 
kompletizačných činností a ceny za drevnú hmotu, ktorá je dodaná darovacou zmluvou Mestskými 
lesmi Nová Baňa,  je stanovená cena prác a materiálu rozhľadne nevyhnutnej na jej výstavbu na      
80 000 eur. V tejto výške bola zaradená v 1. zmene rozpočtu na realizáciu v roku 2015. 
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Skutočnosť k 31.12.2015: Z rozpočtu bolo čerpaných 18 713 eur. Predstavuje to výdavok za úhradu 
faktúry prác podľa ZOD, bez prác navyše, po ukončení výstavby betónovej časti. Vo výstavbe sa 
momentálne nepokračuje z dôvodu neodsúhlasenia prác a materiálu na zvyšnú časť rozhľadne. Sú 
podniknuté právne kroky na ukončenie zmluvného vzťahu so zhotoviteľom. 
 

 
Program 9. Šport 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný Zmena Skutočnosť 
63 010 71 512 66 768 

 
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: Chata je vyhľadávaným miestom pre oddych zamestnancov s rodinami. Začiatkom 

roka je vytvorený harmonogram obsadenosti chaty. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zamestnancov,  ktorí využili možnosť rekreácie 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

15 15 20 20 20 

Skutočná 
hodnota 

15 19 21   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 2 850 1 650 919 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 850 1 650 919 
 
Komentár: : Výdavky sú určené na úhradu energií a prevádzku chaty na Tajchu, na drobné opravy 
poškodeného interiéru, kúpu plastových stoličiek, maľovanie a revízie.  
Skutočnosť k 31.12.2015: V 1. zmene rozpočtu bolo pridané 500 eur na potrebnú opravu poškodenej 
obvodovej steny a dlažby. Oprava bola plánovaná v 2. polroku 2015. Zrealizovaná nebola. V 4. zmene 
rozpočtu bolo zníženie rozpočtu o 1 700 eur z dôvodu zistenia, že cenová ponuka plánovanej opravy 
fasády a terasy je vyššia ako bolo rozpočtované, z toho dôvodu sa v roku 2015 nezrealizovala. 
Čiastková oprava terasy a opadávajúcej omietky by bola neefektívna, lebo bolo zistené  poškodenie aj 
izolácie obvodových stien. V novembri bola predložená požiadavka na opravu a údržbu chaty do 
rozpočtu na rok 2016. V rozpočte to zapracované nebolo.  
Výdavky boli použité vo výške 613 eur na úhradu energií, 29 eur na čistiace prostriedky a  277 eur na 
údržbu objektu (oprava vodovodných batérií a WC a oprava komína). Možnosť rekreácie využilo 21 
zamestnancov, ktorí okrem nájmu preplatili výdavky za spotrebovanú vodu a elektrickú energiu. 
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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: Tradičné športové podujatia v meste sme sa snažili spestriť organizačnými 
zmenami, či lepším materiálnym zabezpečením. Na Vyhlásenie najlepších 
športovcov za rok 2014 sme mali zaujímavého hosťa Rasťa Hatiara, režiséra 
a kameramana horských filmov. Zapojili sme sa do 2. ročníka celonárodnej 
súťaže Do práce na bicykli, v ktorej bolo zapojených 12 súťažných tímov z 9 
firiem z nášho mesta, spolu 31 súťažiacich. V rámci Slovenska sa do súťaže 
zapojilo celkovo 55 miest, mesto Nová Baňa sa umiestnilo na 27 mieste.  
Podieľali sme sa na zorganizovaní 45. ročníka Zimného turistického prechodu 
Pohronským Inovcom. 
V rámci spolupráce s miestnymi školami sme podporili 24. ročník Štafetového 
behu novobanských škôl o pohár primátora mesta, 10. ročník florbalovej ligy 
o putovný pohár primátora mesta Nová Baňa, spolupracovali sme pri 
zorganizovaní 4. ročníka Ľahkoatletického mítingu novobanských škôl. 
V rámci 12. ročníka Týždňa športu pre všetkých bolo v spolupráci 
s novobanskými školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami 
zorganizovaných 24 aktivít, do ktorých sa celkovo zapojilo 1162 ľudí. Mesto 
Nová Baňa v rámci tohto podujatia zorganizovalo aktivitu Nordic walking 
s profesionálnou inštruktorkou a aktivitu Mesto v pohybe s Komisiou kultúry, 
vzdelávania, mládeže a športu. 
V roku 2015 sme zorganizovali bežecké podujatie O 4. ročník Tajchová 
osmička, počet účastníkov svedčí o čoraz väčšej obľúbenosti tohto podujatia.  
V spolupráci so športovými klubmi sme sa podieľali na spoluorganizovaní , 
propagácii, zabezpečením ozvučenia a materiálnym zabezpečením športových 
podujatí. Prostredníctvom poskytnutia dotácií cez transfery z rozpočtu mesta 
sme podporili ďalšie aktívne športové kluby, ktoré pracujú s deťmi 
a mládežou a tým aj reprezentáciu mesta a športové dianie v meste.  
 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet športových akcií organizovaných mestom 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 
Skutočná hodnota 10 10 4   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 
Skutočná hodnota 7 9 8   
 
K 31.12.2015 bolo v rámci športu uskutočnených spolu 9 podujatí. 
Mesto bolo hlavným organizátorom 4 podujatí:  Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za 
rok 2014,  2. ročník  Do práce na bicykli – celonárodná súťaž na podporu cyklodopravy v mestách, 12. 
ročník Týždňa športu pre všetkých O Mesto v pohybe, 4. ročník Tajchová osmička.  
 
Mesto bolo spoluorganizátorom na 5 podujatiach: 45. ročník Zimného turistického prechodu 
Pohronským Inovcom, XXIV. ročník Štafetového behu Novobanských škôl o pohár primátora mesta, 4. 
ročník Ľahkoatletického mítingu, 10. ročník Školskej floorbalovej ligy o pohár primátora mesta, 
Memoriál PhDr. Pavla Hrčku – šachový turnaj 4. ročník.  
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Podporili sme 
(trofeje, medaily, drobné vecné dary, pitný režim, ozvučenie ...)  

O 10. ročník Školskej florbalovej ligy o pohár primátora mesta (ZŠ J. Zemana) 
O Tenisová liga o pohár primátora mesta (ŠK POOLO) 
O Summer Jam v Bike & Freerun park Nová Baňa 
O Filmový festival športových aktivít Medzi nebom a zemou (Peter Gajdoš) 
O Vianočný basketbalový turnaj (ŠK POOLO) 
O Jazdecké preteky (JŠ BERI Nová Baňa) 
O 12. ročník Deň fair play ( Spojená škola Hrabiny Nová Baňa) 
O Slovenský pohár v horskej cyklistike Drozdovo (MTB XCO) 
O TK Smeč 
O 3. ročník Memoriál Edky Šurkovej – volejbalový turnaj (ŠK POOLO) 
O Medzinárodná motocyklová súťaž v Košiciach (MIŠImoto ENDURO TEAM Nová Baňa) 
O Memoriál A. Krištofa ( ŠK KARATE Nová Baňa) 

 
(tlač diplomov)  

O Lyžiarske preteky O pohár Drozdova (Ski Team) 
O MS SR družstiev 2015 v stolnom tenise – staršie žiačky (Stolnotenisový klub) 
O Slovenský pohár najmladších žiačok v stolnom tenise (Stolnotenisový klub) 
O Memoriál Ing. F. Klimanta v stolnom tenise  (Stolnotenisový klub) 
O Regionálny turnaj najmladšieho žiactva v stolnom tenise (Stolnotenisový klub) 
O Regionálny turnaj mladšieho žiactva v stolnom tenise (Stolnotenisový klub) 
O Summer Jam v Bike & Freerun park Nová Baňa 

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 43 879 50 049 46 907 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  43 879 50 049 46 907 
 
Komentár: Výdavky vo výške 3 879 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 o 1 000 eur na základe zámeru zabezpečenia časomiery 
na 4.ročník behu Tajchová osmička a tiež nepočítame s transferom z BBSK na veľké podujatie Týždeň 
športu pre všetkých. Platia sa tiež neplánované výdavky na medaile a poháre pre športové kluby 
z mesta – je to v rámci spolupráce primátora mesta na spoločných podujatiach pre 
Novobančanov. Poskytovanie dotácií športovým klubom na šport pre deti a mládež je vo výške 40 000 
eur ako v roku 2014. 

Skutočnosť k 31.12.2015:  
Najväčšie výdavky sú na transfery (dotácie) z rozpočtu mesta na podporu športu prostredníctvom 
športových klubov a OZ 43 160 eur; ďalej na zabezpečenie športových podujatí organizovaných 
mestom či v spolupráci so športovými klubmi a školami (medaile, poháre, občerstvenie, darčekové 
poukážky, drobné darčeky) na Vyhlásenie najlepších športovcov mesta, Floorbalová liga, 12. ročník 
Týždeň športu pre všetkých a prepravné na turistické prechody, ktoré mesto zabezpečuje už niekoľko 
rokov 3 747 eur. Z toho 1 120 eur bolo zo zdrojov z BBSK a 350 eur z darov od sponzorov. 
Všeobecný materiál – etikety, darčekové vrecká, banner na Vyhlásenie najlepších športovcov mesta, 
výkresy, farebné papiere, perá, fixy, klipové dosky, PVC poháre, zatváracie špendlíky, lepiace pásky, 
viazací drôt – 190 eur 
Prepravné O 222 eur na prepravu na turistické prechody (3 autobusy na Zimný turistický prechod 
Pohronským Inovcom, a 1 autobus na VIII. ročník výstupu na Vojšín na počesť F. Viciana.) 
Odmena 200 eur na dohodu za spracovanie powerpointovej prezentácie na Vyhlásenie najlepších 
športovcov, k tomu odvody 65 eur.  
Ceny, dary O Výdavky 3 070 eur boli na zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom či 
v spolupráci so športovými klubmi a školami (medaile, poháre, občerstvenie, darčekové predmety, 
sladkosti, darčekové poukážky) na Vyhlásenie najlepších športovcov mesta za rok 2014, ( pre 
športovcov, hosťa a účinkujúcich na podujatí),  úhrada účastníckeho poplatku a darčekové poukážky 
na podujatie Do práce na bicykli, ceny a občerstvenie na školskú florbalovú ligu, na štafetový beh, 
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medaile, tričká a drobné darčeky, ovocie,  na 12. ročník Týždeň športu pre všetkých, časomiera , 
poháre, medaile, sladkosti, ovocie a odmeny pre účastníkov podujatia Tajchová osmička, poháre na 
Tenisový turnaj o pohár primátora mesta, ceny pre účastníkov 4. Ročníka šachového turnaja Memoriál 
PhDr. Pavla Hrčku. 
 
Cez transfery neziskovým organizáciám, právnickým a fyzickým osobám/podnikateľom na konkrétne 
účely na šport, bolo prerozdelených spolu 43 160 eur.  
 
TRANSFERY " DOTÁCIE ŠPORT 

Príjemca dotácie Výška dotácie Účel 
RZ pri GFŠ 200 eur 

 
Ceny a občerstvenie na Volejbalový turnaj (nealko 
a sladkosti) 

SKI TEAM Nová Baňa 2 000 eur Na zabezpečenie tréningových jednotiek (prenájom 
telocvične, prenájom športovísk k činnosti, doprava 
autobusom), náklady spojené s lyžiarskymi pretekmi SLA 
– cestovné, štartovné, vecné ceny, medaily, 
občerstvenie (sladkosti a nealko) 

Tenisový klub O Tajch 150 eur Náklady spojené s organizáciou Tenisového turnaja pre 
deti (nákup cien a občerstvenia – sladkosti, nealko), na 
úhradu cestovného a registračného poplatku – 
Regionálna súťaž tenisových družstiev  

Bc. Zuzana 
Tabernausová O TABO 

500 eur Na cestovné a prípravu pretekárov na súťaže (ME, MS, 
MSk...) 

Miroslav Śipikal O 
MIŠImoto 

300 eur Na úhradu výdajov na súťaženie pretekára Adama 
Šipikala – štartovné, cestovné, náhradné diely, PHM. 

OZ Priatelia deťom  
pri DSS Nová Baňa 

 
450 eur 

Na Špeciálnu olympiádu, prípravu na MS v stolnom 
tenise, bocciu a stolnotenisový turnaj – nákup 
športových potrieb, občerstvenie pre účastníkov 
(sladkosti, nealko) 

Telovýchovná jednota 
SLOVAN Nová Baňa 

600 eur Na súťaže (3. Šachová liga, mládežnícke turnaje) – 
cestovné, štartovné, členské a športové vybavenie 

Miestna organizácia 
Slovenského rybárskeho 
zväzu Nová Baňa 

100 eur Na zakúpenie športového náradia (rybárskych pomôcok) 
pre II. ligové družstvo 

Bike team NB 1 200 eur 
 
 

Na zabezpečenie dokončenia cyklotrás v meste Nová 
Baňa a okolí – info tabule – výroba a osadenie, výroba 
cyklomáp, údržba už existujúcich trás, propagačný 
materiál, PHM, grafika 

Športový klub POOLO 500 eur 
 
 
 

Na nákup cien a občerstvenia (nealko, sladkosti) na 
plánované turnaje v basketbale, volejbale, tenis – 
Mestská tenisová liga, športové vybavenie a prenájom 
telocvične 

Stolnotenisový klub 
Nová Baňa 

3 300 eur Na financovanie výdavkov spojených s výchovou 
talentov, cestovné a štartovné na dlhodobé súťaže 
(Slovenský pohár mládeže, Majstrovstvá SR, regionálne 
bodovacie turnaje), športový materiál. 

OZ Lyžiari mesta Nová 
Baňa 

                 300 eur  Na prenájom časomiery na preteky HUBARACE 2015 
(downhillové bicyklové preteky) a vecné ceny pre 
víťazov 

 
Športový klub KARATE 
Nová Baňa 

 7 000 eur Na materiálnoOtechnické zabezpečenie činnosti klubu, 
štartovné, cestovné, stravné (nealko, sladkosti), 
ubytovanie, sústredenia 

Mestský futbalový klub 
Nová Baňa, OZ 

20 000 eur Na prepravu na futbalové zápasy, náklady na rozhodcov 
a delegátov zápasov mládežníckych družstiev, náklady 
na príspevky na činnosť licenčných trénerov 
mládežníckych družstiev, nákup športového materiálu 
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a výstroje, jednorazové prenájmy športovísk k činnosti, 
náklady na športové poplatky za vykonanie matričných 
úkonov riadiaceho orgánu v rámci elektronického 
systému futbalu „ISSF“ 

Mgr. Darina Krištofová 1 660 eur  Na vybudovanie základnej časti street workout parku, 
ktorý bude súčasťou už existujúceho detského ihriska na 
Školskej ulici (vedľa kostola sv. Alžbety) 

Lucia Ivínová – Jazdecká 
škola BERI, s.r.o. 

300 eur Na úhradu rozhodcov, cien pre víťazov, nájmu 
športoviska na drezúrne a skokové preteky JŠ BERI 
(máj, jún, september) a sústredenie jazdcov – externý 
tréner SZVJ, skúšky základného výcviku – rozhodca. 

RZ pri ZŠ Jána Zemana 500 eur Na úhradu výdavkov spojených so športovým podujatím 
4. Ročník Ľahkoatletického mítingu – materiálnoO
technické zabezpečenie, príprava hracích plôch, športové 
náčinie, náradie, ceny, medaily, občerstvenie (nealko. 
sladkosti) 

Klub športovej kynológie 
Nová Baňa 

800 eur Na Stopárske preteky o najlepšieho psa stopára, Pretek 
o psa s najlepšou poslušnosťou a aportéra, Pretek 
o najlepšieho obranára a psoboda a Pretek so zadaním 
skúšky podľa skúšobného poriadku – Základné minimum 
– Technické zabezpečenie, ceny pre víťazov, 
občerstvenie (sladkosti a nealko), odmeny pre 
rozhodcov mládeže 

TanečnoOšportový klub 
TIFFANY NOVÁ BAŇA 

2 500 eur Na štartovné, cestovné, ubytovanie, sústredenie, látky, 
materiál na zdobenie kostýmov,  náklady na externého 
trénera mládeže, jednorazové prenájmy športovísk 
k činnosti, materiálnoOtechnické zabezpečenie činnosti 
klubu, medaile, vecné ceny, klubové tričká, klubové 
športové súpravy 

Hokejový klub HC 
 Nová Baňa 

800 eur Na prenájom ľadovej plochy a doprava autobusom 

 Rozpočet 44 700 eur 
Skutočne čerpané 43 160 eur 

 
SPOLU ZA ŠPORT 

 

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: Odber vody v m3 v priebehu roka 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 
Skutočná hodnota 7 950 4 560 8 700   
Merateľný ukazovateľ: Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 
Skutočná hodnota 7 950 4 560 8 700   
Rozpočet výdavkov projektu 
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Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 1 000 1 500 746 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  1 000 1 500 746 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu za spotrebu odberu vody pre zavlažovanie ihriska.  
Skutočnosť k 31.12.2015: Spotreba vody pre zavlažovanie futbalového ihriska pri mesačnom odbere 
nad  1 250 m3 je spoplatnená. V roku 2015 bol spoplatnený odber vody za mesiace 06 O 07/2015, 
kedy bolo odobraté 5 540 m3 čo predstavuje sumu 746 eur a tiež úsporu oproti rozpočtu.  
 
Projekt 9.3.2. Príspevok na správu štadióna TS 
 
Zámer projektu: Udržiavaný areál športového štadióna 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  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: 

Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha  v m 2 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Skutočná 
hodnota 

12 000 12 000 12 000    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha  v m 2 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

5 125 5 125 5 125 5 125 5 125 

Skutočná 
hodnota 

5 125 5 125 5 125   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy  v m 2 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 

Skutočná 
hodnota 

1 280 1 280 1 280   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Motohodiny na PG300D O kosenie štadióna/rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

120 120 120 120 120 

Skutočná 
hodnota 

112 165 133   

Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 15 281 16 781 16 769 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0 
Výdavky na podprogram spolu  15 281 16 781 16 769 
 
Komentár: Výdavky sú určené na správu areálu futbalového štadióna, na elektrickú energiu, vodu, 
kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna. 
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Skutočnosť k 31.12.2015: Areál bol udržiavaný kosením, hnojením a zavlažovaním trávnika. Kosenie 
bolo vykonávané priebežne od marca. Zavlažovanie bolo robené podľa potreby, najmenej však 2x 
týždenne a hnojenie 3x za polrok.  
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 pravidelne 2x do týždňa, zavlažovanie podľa potreby, najmenej 
však rovnako 2x týždenne a hnojenie 6x v priebehu roka. 
V 3. Zmene rozpočtu bolo TS schválené 1 500 eur na dofinancovanie vodného, stočného a nákladov 
spojených s opravou potrubia medzi TS a areálom štadióna, skutočnosť bola vo výške 1 488 eur. 
 
Podprogram 9.4. Údržba športovísk " TS 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezpečnosť užívateľov športovísk a rozšíriť okruh športov.    
 
Zodpovednosť: Technické služby mesta 
 
Merateľný ukazovateľ: Počet servisovaných (oprava+údržba) športovísk a detských ihrísk mesta – ks 

 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 6 6 6 6 6 
Skutočná hodnota 6 6 6   
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 1 532 1 427 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 1 532 1 427 
 
Komentár: V. 2. zmene rozpočtu bol zavedený nový podprogram 9.4. Údržba športovísk. Technickým 
službám boli zverené do správy všetky novo vybudované športoviská. Niektoré z nich už vyžadujú 
údržbu alebo doplnenie komponentov. Výdavky vo výške 1 532 eur boli určené na športovisko Štúrova 
O nadstavbu jestvujúceho oplotenia zo strany od detského ihriska a dodávku a montáž volejbalových 
stĺpov vrátane súvisiacich stavebných prác. Práce boli zrealizované vo výške 1 427 eur. 
 

Program 10. Kultúra 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný Zmena Skutočnosť 
425 571 442 921 432 074 

 
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: 

Počet pamätníkov a pamätných tabúľ 
 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

11 11 11 11 11 

Skutočná 
hodnota 

10 11 11   
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Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 151 151 152 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  151  151 152 
Komentár: : Výdavky sú na údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúľ v meste, z toho  111 eur 
z prostriedkov štátu a 40 eur z rozpočtu mesta. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Výdavky boli použité na kvetinovú výzdobu a lieh pri konaní spomienkových 
osláv. 
 
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:  V roku 2015 sme usporiadali besedu s cestovateľom a motivačným trénerom 
Róbertom Krausem, s detským spisovateľom Branislavom Jobusom, so 
spisovateľkou a pracovníčkou hvezdárne Žiar nad Hronom Janou Plauchovou , 
s úspešnou moderátorkou a spisovateľkou Adelou Banášovou. S herečkami 
Andreou Karnasovou, Bibianou Ondrejkovou a Andreou Profantovou. Záver 
roka sme zavŕšili celoslovenskou akciou „Celé Slovensko číta deťom“. Okrem 
toho sme usporiadali množstvo exkurzií v knižnici ako aj hodiny informačnej 
výchovy pre študentov. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet registrovaných čitateľov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

910 850 860 870 880 

Skutočná 
hodnota 

876 751 775   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet  výpožičiek 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

32 318 40 000 43000 44 600 45 000 

Skutočná 
hodnota 

57 965 46 565 47 747   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet besied 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

6 5 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

6 5 6   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
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Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 33 712 33 712 32 154 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0  
Výdavky na podprogram spolu  33 712 33 712 32 154 
 
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 2014. 
Je potrebné zakúpenie malej serverovne pre potreby knižnice a to z dôvodu: Knižnica poskytuje službu 
vo forme online katalógu, ktorý má byť prístupný 24 hodín. Klasické PC sú stavané na používanie 8O10 
hodín.  Počítač, ktorý bol na tento účel použitý, sa po krátkej 4 ročnej dobe pokazil a boli sme nútení 
urgentne zakúpiť nový PC. Na uvedenom PC je okrem online katalógu uložená celá databáza kníh. 
Uvedená malá serverovňa je použiteľná aj do nových priestorov. Finančná potreba je 1 600 eur. 
Ďalších 300 eur je na nákup signalizačného zariadenia proti krádeži. 
V rozpočte roku 2015 sú zahrnuté výdavky na dva projekty a to 2 500 eur na Doplnenie knižničného 
fondu (nákup kníh) a 12 000 eur na Ochranu knižničného fondu. 
Skutočnosť k 31.12.2015:  Mzdy  a príplatky boli vo výške 13 661 eur, odvody a DSS 4 993 eur. 
Cestovné náklady 58 eur vznikli z dôvodu  absolvovania kurzu: „Animátor kultúrnych podujatí“ ktorý 
usporiadalo Národné osvetové centrum Bratislava. Cena kurzu bola 50 eur a 8 eur preplatené 
cestovné náklady.  
Energie boli 4 118 eur, vodné, stočné 100 eur, poštovné 532 eur. 
Interiérové vybavenie 100 eur na zakúpenie kancelárskeho zásuvkového kontajnera do kancelárie. 
V rámci výpočtovej techniky bolo za 1 671 eur zakúpený server s príslušenstvom. Z položky všeobecný 
materiál boli uhradené výdavky za kancelárske a čistiace potreby, toner do tlačiarne spolu vo výške 
514 eur. Knihy boli zakúpené v hodnote  4 310 eur  a časopisy  405 eur.  
Z položky údržba výpočtovej techniky bol uhradený pravidelný ročný poplatok Update knižničného 
systému Clavius (knižničný program), ktorý je potrebné každoročne zakúpiť v sume 211 eur.    
Na údržbu budov bolo použité 244 eur z dôvodu nevyhnutného napojenia WC na verejnú kanalizáciu, 
opravy čerpadla na pec a opravy žľabového kolena. 
V priebehu roka bolo na podujatia, besedy a akcie pre deti využitých 170 eur na odmeny pre 
besedujúcich a tiež na občerstvenie. Všeobecné služby – vykonaná bola revízia komína a revízia plynu  
za 74 eur. Stravovanie bolo vo výške 762 eur, poistné knižného fondu 68 eur. 
Tvorba sociálneho fondu 117 eur a poplatok za odpad 40 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: Zakúpené boli nové knižné tituly  
Merateľný ukazovateľ: Počet zakúpených knižničných dokumentov  
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 152 120 180 190 200 
Skutočná hodnota 152 729 232   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 2 500 2 500 2 499 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 500 2 500 2 499 
 
Komentár:  Mesto Nová Baňa koncom roka 2014 podalo žiadosť o podporu projektu na doplnenie 
knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry 
SR. Obsahom projektu je zakúpenie knižničných dokumentov s cieľom zabezpečenia aktuálnosti 
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knižničného fondu mestskej knižnice. Finančné prostriedky boli žiadané vo výške 2 000 eur 
a spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 500 eur. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Koncom júna bola podpísaná zmluva s  MK SR, na základe ktorej mesto 
dostalo dotáciu 2 000 eur so spoluúčasťou zo zdrojov mesta najmenej vo výške 125 eur. V skutočnosti 
mesto použilo vlastné zdroje vo výške 499 eur, ako bolo rozpočtované. 
 
Projekt  10.2.3. Ochrana knižničného fondu 
 
Zámer projektu: Zabezpečenie kvalitného uloženia knižničného fondu 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Zabezpečením kvalitného umiestnenia knižničného fondu zvýšiť 

prehľadnosť knižných dokumentov  
Plnenie: Nakúpené boli knižničné regály pre všetky oddelenia knižnice 
Merateľný ukazovateľ: Percento pokrytia  kvalitného  umiestnenia knižničného fondu 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota   100 0 0 
Skutočná hodnota   100   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 12 000 12 000 11 980 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  12 000 12 000 11 980 
 
Komentár:  Mesto Nová Baňa koncom roka 2014 podalo žiadosť o podporu projektu na ochranu 
knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry 
SR v zmysle zakúpenia nových knižných regálov a informačného pultu do oddelenia pre dospelých, 
ktoré je najviac problematické z dôvodu dlhodobo nevyhovujúcich knižných políc. Obsahom projektu 
je teda zakúpenie knižničných regálov a info pultu  s cieľom zabezpečenia prehľadného a vhodného 
uloženia fondu mestskej knižnice. Výška projektu je  12 000 eur a z toho spolufinancovanie z rozpočtu 
mesta predstavuje sumu 4 200 eur. Finančný obnos bude použitý buď ako spoluúčasť na projekte, 
alebo ak nebudú  finančné prostriedky schválené, touto čiastkou pokryjeme aspoň nákup políc do 
oddelenia pre dospelých. 
Skutočnosť k 31.12.2015: V máji bola podpísaná zmluva s MK SR, ktorou boli mestu schválené 
žiadané prostriedky v plnej výške, t.j. 7 800 eur so spoluúčasťou najmenej vo výške 600 eur. V júni 
bola uzatvorená zmluva s dodávateľom, projekt bol realizovaný v plnej výške, vlastné zdroje ako 
spoluúčasť na projekte boli vo výške 4 180 eur. Zakúpené boli knižničné regály za 11 330 eur 
a informačný pult do oddelenia dospelých za 650 eur. 
 
Podprogram 10.3. Kultúrne služby 
 
Zámer podprogramu: Sprostredkovať kultúru pre občanov všetkých vekových kategórií a vrstiev. 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
 
Cieľ: 

Zlepšenie propagácie podujatí organizovaných mestom, podpora kultúrnoO
spoločenských aktivít v meste, podpora rozvoja záujmovoOumeleckej činnosti 
a tradičnej kultúry, aktívna spolupráca na spoločenských aktivitách miestnych 
organizácii. 
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Plnenie: Ciele podprogramu sa priebežne plnili. Propagácia podujatí prebiehala 
prostredníctvom webovej stránky mesta Nová Baňa, v Novobanských novinách, 
prostredníctvom plagátov, vyhlasovania v mestskom rozhlase, podávaním 
informácií o pripravovaných aktivitách v informačnom centre a to nielen v meste 
Nová Baňa, ale informácie o aktuálne pripravovaných podujatiach boli 
odosielané aj do okolitých miest a obcí, kde propagácia našich podujatí 
prebiehala prostredníctvom rozhlasového vysielania, formou plagátov, ako aj na 
internetových portáloch zaoberajúcimi sa cestovným ruchom. 
V priebehu roka 2015 sme v rámci podpory rozvoja záujmovoOumeleckej 
činnosti a kultúry poskytli priestory kina Vatra zdarma na nácviky novobanských 
divadelných súborov MÚZA a DOM CHVÁLY, ktoré sa pripravovali na podujatie: 
40. ročník Melekova divadelná Nová Baňa, pre DS MÚZA sme financovali 
profesionálneho režiséra zo Zvolenského divadla a pre DS DOM CHVÁLY sme 
zabezpečili kostýmy a kompletnú scénografiu na divadelné predstavenie. KD 
Bukovina bol okrem platených nájmov poskytnutý viackrát aj bezplatne a to pre 
nácviky ochotníckeho divadla DS Bukovinka na program ku Dňu matiek, 
Mikuláš.  
V priebehu roka 2015 sme zabezpečili ušitie baníckych uniforiem (pánskych 
a pre dirigentku) pre spevácky zbor Cantus Monte Regis, taktiež novobanských 
dievčenských a chlapčenských krojov a  mládežníckych baníckych dievčenských 
a chlapčenských krojov. 
FSk Vinička sme poskytli priestory kina Vatra na nácviky a zabezpečili sme 
prepravu členov na jednotlivé kultúrne podujatia, na ktorých reprezentovali 
mesto Nová Baňa. 
V rámci spolupráce na spoločenských aktivitách miestnych organizácii sme 
zabezpečovali bezplatnú farebnú tlač plagátov, vstupeniek a pozvánok. V rámci 
spolupráce sme poskytli  vecné odmeny, občerstvenie, zabezpečili animácie pre 
deti na rôzne podujatia, zaplatili poplatky za autorské práva (SOZA) za V. ročník 
Novobanského plesu a Batôžkovú tanečnú zábavu aj hudobnú produkciu. DCS 
LIPA vychádzame v ústrety nielen poskytnutím voľných vstupeniek na kultúrne 
podujatia, ale aj poskytnutím kinosály, výzdoby a ozvučenia na Výročných 
členských schôdzach Jednoty dôchodcov Slovenska. Priestory kinosály, 
ozvučenie poskytujeme bezodplatne aj školským zariadeniam (zahájenie šk. 
roka, koncerty, ukončenie šk. roka a podľa potreby). Propagácia podujatí 
prebiehala bežnou formou, a to vyhlasovaním v mestskom rozhlase, plagátmi, 
ale aj v Novobanských novinách. 
Kultúrne dianie v meste bolo podporené aj poskytnutím finančných dotácií 
z rozpočtu mesta Nová Baňa pre jednotlivé občianske a rodičovské združenia. 
V roku 2015 nás reprezentovali:  
FSk Vinička 
1.polrok 2015 – Orovnica – Deň matiek, Našim mamám, slávnostné odovzdanie 
hasičského auta DHZ Nová Baňa ministrom Róbertom Kaliňákom, II. polrok 
2015 O 27.9.2015 Kozárovce – 21. ročník Memoriálu Márie Švolíkovej, 11. 10. 
2015 Dunajská Lužná – Jablkové hody, 24. 10. 2015 Voznica – 17. ročník 
„Spievaš, spievam, spievame...“, 14. 11. 2015 Brehy – oslava 15. výročia vzniku 
Speváckej skupiny Hronka 
Cantus Monte Regis 
1.polrok 2015 – Novoročný koncert Kino Vatra, Celoštátna postupová súťaž 
(krajské kolo) Žiar nad Hronom 
2.polrok 2015 – Synagóga Levice (verejný koncert), Nový Tekov (pri príležitosti 
zrekonštruovania kultúrneho domu), Kúpele Sklené Teplice (záver letnej 
sezóny), Novobanský jarmok, Banská Bystrica (Festival V. R. Bystrého – súťaž), 
Nová Baňa – vianočné trhy, Banská Bystrica (benefičný koncert pre Svetielko 
Nádeje), Nová Baňa (Vianočný koncert vo farskom kostole) 
DS Dom Chvály   
1.polrok 2015 Žilina, Brehy – s divadelným predstavením Mastný hrniec 
DS Dom Múza   
1.polrok 2015 Brehy, Prenčov, Kozárovce, Orovnica O s  divadelné predstavením 
Prebuď sa Katarína  
FS HÁJ 
1.polrok 2015 – účinkovanie na plesoch (GFŠ, ZŠ sv.Alžbety, Novobanský ples), 
Fašiangová zábava (GFŠ), Pochovávanie basy, Stavanie mája (Námestie 
slobody, Ul. nábrežná), svadobné čepčenie (3x),  Kľak (Deň matiek), Nová Baňa 
(Centráci rodičom a mestu), Ľubietová (IV. Ľubietovský banícky a hutnícky 
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet usporiadaných podujatí za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

26 26 26 26 26 

Skutočná 
hodnota 

32 39 55   

 
K 31.12.2015 bolo uskutočnených 55 kultúrnych podujatí, z toho 23 podujatí so vstupným, 17 podujatí 
bez vstupného  organizovaných mestom – oddelením kultúry a informácií  a 15 organizovaných 
v úzkej spolupráci. 
 
23 podujatí so vstupným  
Novoročný koncert Cantus Monte Regis, 31. ročník Novobanskí heligónkári – 2 predstavenia, Zimná 
folková Nová Baňa, 40. ročník Melekova divadelná Nová Baňa. Divadelné predstavenie Prebuď sa 
Katarína – DS MÚZA + 1 repríza, divadelné predstavenie Už sú všetci v jednom hrobe – DS Pitelovčan, 
divadelné predstavenie Mastný hrniec – Dom chvály Nová Baňa + 3 reprízy, divadelné predstavenie 
Čiernobiela komédia – DS pri pekárni Žarnovica, divadelné predstavenie Recepcia – Pomníkové divadlo 
Hliník nad Hronom, divadelné predstavenie Doružova – Paradájz pikčr Banská Štiavnica, jazzový 
koncert ESPECIAS, koncert BANJO BAND Ivana Mládka, Vinička a jej hostia, koncert hudobnej skupiny 
SOGST, vystúpenie folklórnej skupiny Kysucký prameň, divadelné predstavenie „Všetko o ženách“, 
podujatie „Na cimbalovú nôtu“, podujatie „Veselá trojka & Števo Hruštinec“ 
 
32 podujatí bez vstupného 
Podujatia organizované Mestom Nová Baňa – Vitaj Veľká Noc, verejná videoprojekcia v kine Vatra (2x) 
a v amfiteátri Tajch (2x), Stavanie mája, Našim mamám, MDD, vystúpenie HS REAX a folkovej skupiny 
JASOŇ v radničnom parku v rámci kultúrneho leta, Banícky fakľový sprievod a Anna bál, Novobanský 
jarmok, AMFO – výstava fotografií, „ Príde k nám Mikuláš“, benefičný koncert „My a naše mesto“, 
vianočné trhy „Čas vianočný, čas radostný“, Silvestrovská diskotéka a Novoročný ohňostroj. 
Podujatia organizované v úzkej spolupráci s miestnymi školami, školskými organizáciami alebo 
občianskymi združeniami/klubmi (SOZA, web, výroba a tlač plagátov, vstupeniek, diplomov, pozvánok 
a ďakovných listov, ozvučenie, vecné dary, odmeny a občerstvenie, výzdoba, party stany, poskytnutie 
priestorov, zabezpečenie hudobnej produkcie, animácií pre deti) O 5. Novobanský ples, Centráci 
rodičom a mestu, Prehliadka ľudového spevu a hudby, Dodekova Nová Baňa, Malý záchranár, 
Záverečný koncert ZUŠ, Defilé, Míľa pre mamu, Prehliadka ľudového spevu a hudby, Centráci rodičom 
a mestu, Vítanie leta, záver školského roka GFŠ, Rozlúčka s prázdninami, Batôžková tanečná zábava, 
Vianočný koncert ZUŠ. 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 93 042 98 422 93 372 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  93 042 98 422 93 372 
 
Komentár: Výdavky sú na prevádzku budovy OKI, ale aj KD Štále a Bukovina. Najväčšou položkou 
okrem miezd a odvodov sú energie (na rovnakej úrovni ako v roku 2014) a honoráre účinkujúcim (na 
úrovni roku 2014) – počíta sa s tradičnými plánovanými akciami, ale aj s možnosťou využiť 
príležitostné ponuky, ktoré sa bežne vyskytujú počas roka. Tak isto je tu zahrnutý aj silvestrovský 
ohňostroj a tiež 40. výročie Melekovej divadelnej Novej Bane – ocenenia, večere, občerstvenie. 
Interiérové vybavenie – navýšenie o 1 250 eur O výdavky sú rozpočtované na zakúpenie veľkej 
vstavanej skrine na mieru do malej šatne, ktorá by  vyriešila problém so skladovaním materiálu, 
rekvizít na podujatia a tiež by poslúžila ako archív dokumentov a sklad pracovných potrieb 
upratovačky (vysávač a pod.). V súčasnosti sa tieto veci nachádzajú v plechových skriniach 
a v škatuliach za závesom – čo nie je ani estetické ani praktické. V týchto priestoroch sa zdržiavajú aj 
účinkujúci. Tiež plánujeme obnovu nutného kancelárskeho zariadenie (stoly, skrinky), ktoré je veľmi 
zastaralé. 
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Telekomunikačná technika O na odporúčanie informatika potrebné zakúpenie UTP kábla na prepojenie 
OKI a MsÚ (ochrana proti bleskom). 
Prevádzkové stroje a technika O obnova menších nových komponentov pre zvukárov ako náhrada za 
vyradené kusy – mikrofóny, stojany, káble.  
Všeobecný materiál – navýšenie o 4 700 eur O okrem bežných výdavkov na kancelárske potreby ide 
o doplnenie krojov – jednak pre nový FS HÁJ – ktorí vystupujú v starých krojoch zo 70Otych rokov. 
Tieto majú už svoj vek a veľkosťou sa ťažko kombinujú. Tak isto chceme zakúpiť kroj pre ich 
hudobníčku Mgr. Kráľovú, ktorá reprezentuje mesto aj mimo tohto FS na rôznych podujatiach. Tiež 
máme záujem o vyhotovenie prvej časti uniforiem pre spevácky zbor Cantus Monte Regis.  
Ďalším úmyslom je doplnenie jednoduchej drevenej kulisy – chalupa/interiér – ktorá je veľmi často 
využívaná na podujatiach a jej doplnením by bola viac kombinovateľná s ostatnými prvkami na viacero 
príležitostí. 
Údržba prevádzkových strojov O predovšetkým nevyhnutné opravy O komponenty do ozvučovacej 
techniky, servis kopírky, prípadné výpadky starších el. spotrebičov. 
Bežná údržba O v rámci údržby sú výdavky na vymaľovanie kancelárskych priestorov a kuchyne 
(chodbu) a tiež je v úmysle vymeniť podlahovú krytinu v kuchyni (guma namiesto koberca), opraviť 
nefunkčné WC v ateliéri a riešiť  odstránenie nevyhnutných opráv, ktoré sa vyskytnú počas roka na 
OKI, KD Bukovina a KD Štále a tiež odstránenie porevíznych závad. 
Výdavky sú aj na prepravné pre FS Vinička a spevácky zbor Cantus Monte Regis na regionálne 
prehliadky a príležitostné vystúpenia, na ktorých reprezentujú mesto.  
Všeobecné služby, revízie – sú tu naplánované revízie na OKI, KD Bukovina a KD Štále vykonávané 
každoročne alebo raz za rok, 2 či 5 rokov, bleskozvody, plynové pece, hasiace prístroje, komíny, 
bezpečnostné zariadenia.   
Štúdie, expertízy – nutné objednanie posudku statika na zväčšujúcu sa trhlinu v stene pri vstupe na 
pódium 
Cestovné iným než vlastným – predovšetkým sa na tejto položke počíta s heligónkármi, ktorí k nám 
cestujú na obľúbené podujatie z celého Slovenska a s účinkujúcimi na podujatie „Na Štáloch je 
veselo“.  
Odmeny na dohody – položka je navýšená na základe skutočnosti za rok 2014.  Tiež zvukári majú 
počas roka aj neplánované akcie, na ktoré ich posielame v rámci spolupráce mesta na podujatiach 
iných organizácií.  
Transfer neziskovým organizáciám a fyzickým osobám – primeraná podpora obľúbených kultúrnych 
podujatí organizovaných nadšencami z miestnych združení  a podnikateľmi.  
Výdavky sú o 5 000 eur vyššie ako v roku 2014. 
 
Skutočnosť k 31.12.2015: Najväčšou položkou okrem miezd a odvodov sú honoráre účinkujúcim na 
zabezpečenie tradičných a príležitostných kultúrnych podujatí a energie. 

•  Mzdy boli vo výške 32 236 eur, z toho odmeny – 1 349 eur, (prekročenie rozpočtu o 949 eur 
aj z dôvodu neplánovaného odchodu pracovníčky OKI na materskú dovolenku), odvody boli vo 
výške 12 830 eur. 

•  Energie za budovu kina Vatra, KD Bukovina a KD Štále (elektrina, plyn) 13 254 eur, 
prekročenie rozpočtu o 1 254 eur, nakoľko v priebehu roka boli vyúčtované preplatky len za 
EE a počítalo sa aj s preplatkami za plyn, ktoré však boli vyúčtované začiatkom roka 2016. 

•  Vodné, stočné (kino Vatra, KD Bukovina a KD Štále) 364 eur, 
•  poštové a telekomunikačné služby vrátane rozúčtovania poplatkov za Internet 954 eur, 
•  Interiérové vybavenie – zakúpenie vstavanej skrine, kancelárskeho nábytku a kancelárskej 

stoličky do kancelárií OKI – 1 735 eur, služby výpočtovej techniky 10 eur, 
•  Prevádzkové stroje a technika – doplnili sme vybavenie na ozvučenie podujatí zakúpením 

stojanov na mikrofóny a hlavových portov, tiež bol zakúpený vysávač v hodnote 319 eur, 
•  Všeobecný materiál – 6 824 eur – bežné kancelárske potreby (výkresy, vizitkové papiere, 

papier do tlačiarne a kopírky a pod.), čistiace prostriedky, požičovné za kostýmy na Melekovu 
divadelnú Novú Baňu, papier do tlačiarne a kopírky. Väčšími položkami bolo ušitie baníckych 
uniforiem, novobanských dievčenských, chlapčenských a mužských krojov a novobanských 
baníckych krojov. 

•  Knihy boli zakúpené za 15 eur,  
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•  Pracovné odevy upratovačke za 25 eur,  
•  Prepravné FSk Vinička na rôzne vystúpenia – 103 eur. 
•  Údržba prevádzkových strojov a prístrojov – odstránenie porevíznych závad v kine VATRA, 

oprava signalizačného zariadenia v kine VATRA – 289 eur. 
•  Údržba KD – maľovanie priestorov OKI, klampiarske práce na kine VATRA, oprava 

zatekajúceho WC a následne oprava dlažby v priestoroch kina VATRA – 1 583 eur. 
•  Za školenie bolo uhradené 57 eur. 
•  Súťaže, honoráre, vecné dary – z tejto položky bolo čerpané spolu 14 162 eur hlavne na 

honoráre, občerstvenie a vecné, spomienkové dary pre účinkujúcich.  
Honoráre – Zimná folková Nová Baňa 250 eur, honorár pre režiséra DS Múza 500 eur, 
odvedené vstupné do POS ZH za Melekovu divadelnú N. Baňu 662 eur,  honorár za koncert 
ESPECIAS 450 eur, honorár za koncert Ivana Mládka 1 600 eur, honorár za koncert SOGST 
750 eur, honorár za vystúpenie Kysucký prameň 1 657 eur, honorár za profesionálne divadlo 
Všetko o ženách 774 eur,  honoráre za rôzne podujatia pre deti a podujatia v rámci kultúrneho 
leta, na Cimbalovú nôtu, honorár za vystúpenie Veselej trojky 1 085 eur. Honorár za 
stvárnenie Mikuláša 350 eur, honorár za  Novoročný ohňostroj –  1 500 eur. 
Vecné a spomienkové dary – podujatie Novobanskí heligonkári, AMFO 2015, Melekova 
divadelná Nová Baňa, Hviezdoslavov Kubín, Dodekova Nová Baňa.  
Občerstvenie – hlavne Novobanskí heligonkári, Melekova divadelná Nová Baňa, veľkonočné 
trhy, Vinička a jej hostia,  Banícky fakľový sprievod a Anna bál, AMFO, na cimbalovú nôtu, 
vianočné trhy, sladkosti pre účinkujúce deti na rôznych podujatiach v priebehu roka 2015. 

•  Všeobecné služby, revízie – prevažne povinné revízie – 325 eur. 
•  Cestovné iným než vlastným zamestnancom O výdavky na cestovné heligonkárom (Novobanskí 

heligónkári) a účinkujúcim na podujatí „Vinička a jej hostia“ – 425 eur. 
•  Štúdie, posudky – bol vypracovaný statický posudok, ktorého predmetom bolo posúdenie 

stavu nosnej konštrukcie objektu jestvujúceho kina Vatra v meste Nová Baňa, nakoľko sa v 
objekte objavili praskliny. Na základe posudku boli zabezpečené klampiarske práce na budove 
kina, pri ďalšom využívaní kina je potrebné zabezpečovať obhliadku objektu statikom. Za 
vypracovanie statického posudku bolo uhradené 70 eur. 

•  Požičovné za filmy – verejné projekcie v kine Vatra a v amfiteátri Tajch – 108 eur. 
•  Stravovanie – 1 620 eur. 
•  Prídel so sociálneho fondu – 302 eur. 
•  Odmeny na dohody – vyplatenie zvukárov, dirigentky speváckeho zboru CMR,  vedúcej FSk 

Vinička – 1 784 eur. 
•  Poplatok za komunálny odpad – 80 eur. 
•  Transfery neziskovým organizáciám, OZ a fyzickým osobám – 3 800 eur. 
•  Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti bola vyplatená vo výške 89 eur. 

TRANSFERY " DOTÁCIE KULTÚRA 
 

Príjemca dotácie 
Výška 

dotácie 
 

Účel 
 
OZ rady rodičov Združenej 
strednej školy v Novej Bani 

 
200 eur 

Náklady na propagačný materiál (výroba plagátov, 
výzdoba stánku) podujatie „Mladý tvorca“ v Nitre, 23. 
Ročník celoštátnej výstavy stredných odborných škôl 
a cestovné náklady 

 
RZ pri ZŠ sv. Alžbety 

 
200 eur 

Nákup propagačného materiálu, občerstvenia (nealko 
a sladkosti), ocenení pre víťazov Celodiecézneho kola 
v speve kresťanskej a ľudovej piesne 

 
OZ pri CVČ O Centráčik 

 
500 eur 

Na podujatie pre deti predškolského veku „Štvorlístok 
zdravia“ – malý záchranár zabezpečenie pitného 
režimu, sladkostí, medailí, cien, diplomov, tričiek pre 
deti a organizačný tím 

OZ TAJCH  
2 100 eur 

Na kultúrne podujatie Letná folková Nová Baňa – 19. 
Ročník folkového festivalu, úhrada časti nákladov na 
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hudobné kapely a ozvučenie, akcie DEŤOM – úhrada 
časti nákladov na hudobné a kultúrne subjekty a 
ozvučenie 

RZ pri ZUŠ 300 eur Na nákup ocenení pre žiakov (diplomy, vecné ceny) na 
regionálnu akordeónovú súťaž a 20. výročie Prehliadky 
ľudového spevu 

RZ pri GFŠ 500 eur Na zakúpenie kariet školského systému pre študentov 
a učiteľov školy 

3 800 eur SPOLU ZA KULTÚRU 
 
 

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, pretrváva 

nespokojnosť organizátorov podujatí s finančným ohodnotením a s podmienkami 
pri obradoch vykonávaných mimo obradnej siene 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet uvítaní detí do života 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

30 30 30 30 30 

Skutočná 
hodnota 

12 52 10   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

25 52 9   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet občianskych pohrebov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

9 9 9 9 9 

Skutočná 
hodnota 

3 8 21   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 5 845 5 845 2 589 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  5 845 5 845 2 589 
 
Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste, nákup 
interiérového vybavenia – stoličiek do obradnej siene. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Výdavky vo výške 1 518 eur boli na materiál, 137 eur na občerstvenie, 613 
eur na darčeky, 90 eur na odmeny a 31 eur na odvody a 200 eur na ošatné. Plánovaný nákup 
interiérového vybavenia – stoličiek do obradnej siene sa neuskutočnil z dôvodu, že nebolo možné dať 
vyrobiť totožné interiérové stoličky a tak v roku 2016 navrhneme iné riešenie. Rozpočet na stoličky bol 
presunutý na materiál, na ktorý zdroje nepostačovali. Úspora je na odmenách  za obrady a na 
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odvodoch, z dôvodu, že v priebehu roka vznikla komisia ZPOZ ako komisia MsZ, a výdavky sú 
zaúčtované v podprograme 1.4. Poslanci. 
 
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 
tohtoročný XXIV. ročník Novobanského jarmoku a jeho sprievodné akcie 
pozitívne. Celkom bolo umiestnených 138 stánkov. Z toho 7 stánkov 
bolo s občerstvením, a 38 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, súťaž tekvicové strašidlá pred Msú a sprievodné akcie 
v radničnom parku obohatené o nové atrakcie. Vystupovalo 18 
účinkujúcich, z toho bolo 9 komerčných. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka trvania jarmoku ( počet dní) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2  2  2  

Skutočná 
hodnota 

2 2 2   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet remeselníkov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

70 70 70 70 70 

Skutočná 
hodnota 

70 70 38   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet predajných stánkov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

95 95 110 110 110 

Skutočná 
hodnota 

126 197 131   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet stánkov s občerstvením 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

7 7 7 7 7 

Skutočná 
hodnota 

7 8 7   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet komerčných účinkujúcich 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

7 12 9   
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet amatérskych účinkujúcich 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

7 7 7 7 7 

Skutočná 
hodnota 

10 7 9   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 8 419 18 469 19 155 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 8 419 18 469 19 155 
 
Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov.  
Väčšou položkou sú kultúrne programy, prenájom tribúny a upratovanie mesta. Na zabezpečenie 
širšieho kultúrneho programu s vystúpením viac umelcov, bude treba znova osloviť sponzorov. 
Z dôvodu bezpečnosti a lepšej viditeľnosti organizátorov bude zakúpené reflexné oblečenie  (vrchný 
diel) pre organizátorov v počte min. 20 kusov. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Výdavky na Novobanský jarmok boli v celkovej výške 19 155 eur. Z toho 16 
436 eur na kultúrne programy (sponzori prispeli čiastkou 9 850 a mesto 6 586 eur), suma 2 719 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, 
cestovného, odvodov, na zakúpenie všeobecného materiálu, bannery, lepidlá, farebný papier, 
kramličky, pripínačky, poháre, stuhy, celofán, plagáty A2, tombolové lístky, cena do tomboly, 
sťahovacie pásky, papier, fixy, laminovacie fólie, ďalej na zabezpečenie občerstvenia, na prenájom 
suchých toaliet, odmien pre pracovníkov Msú, nakoľko sa tento  rok priebehu jarmoku pracovne 
zúčastnila väčšina zamestnancov a na zakúpenie 20 kusov reflexných búnd . 
 
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: III. etapa opravy súsošia bola realizovaná v 2. polroku 2015 
Merateľný ukazovateľ: Počet zrealizovaných etáp reštaurovania pamiatky 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 
Skutočná hodnota 1 1 1   
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 40 000 33 000 33 000 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  40 000 33 000 33 000 
 
Komentár: Výdavky sú určené na reštaurovanie Súsošia sv. Trojice v Novej Bani. Po úspešnej realizácii 
I. etapy realizovanej v roku 2013 a II. etapy mesto plánuje pokračovať v realizovaní ďalších 
reštaurátorských prác III. etapy obnovy Súsošia sv. Trojice, ktorá bude zameraná na spevnenie, 
tmelenie a plastickú rekonštrukciu kamennej hmoty súsošia. Výdavky budú vo výške 40 000 eur, 
z toho 20 000 eur predstavuje transfer zo strany štátu a 20 000 eur spolufinancovanie mesta. 
Skutočnosť k 31.12.2015:  
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V 3. zmene rozpočtu, po obdržaní dotácie zo strany štátu v sume 13 000 eur,  bola upravená výška 
výdavkov na 33 000 eur. Táto suma predstavovala výdavky na časť III. etapy opravy súsošia sv. 
Trojice v tomto roku po uskutočnení I. etapy v roku 2013 a II. etapy v roku 2014. Na diele boli 
uskutočnené: pokračovanie v čistení sochárskej výzdoby, odsoľovanie a stabilizácia solí, spevnenie 
kamennej hmoty, lepenie dolámaných častí, armovanie nerezovou konštrukciou, tmelenie chýbajúcich 
častí, príprava na odlievanie lukoprénovej formy, nátery lukoprénovej hmoty, vyhotovenie klinov.  Na 
ukončenie celkovej opravy súsošia je potrebné zrealizovať ešte IV. a V. etapu opravy v rokoch 2016 a 
2017. 
 
Projekt 10.6.2 Rekonštrukcia historickej budovy Zvonica na Zvoničke 
 
Zámer projektu: Zlepšenie technického stavu historickej budovy pre zachovanie pre budúce 
generácie a zvýšenie rozvoja turizmu v našom regióne.  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
Cieľ: Zrekonštruovanie historickej budovy O Zvonica 
Plnenie: Historická budova zvonice je zrekonštruovaná 
Merateľný ukazovateľ: Počet zrekonštruovaných budov 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1 0 0 
Skutočná hodnota 1   
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 8 540 8 540 8 036 
Výdavky na podprogram spolu  8 540 8 540 8 036 
 
Komentár: Výdavky sú na rekonštrukciu historickej budovy Zvonice. Práce budú pozostávať 
z ošetrenia (náteru) hlavnej konštrukcie, výmeny poškodených dosiek plášťa, výmeny strešnej krytiny 
(plech za drevený šindeľ), inštalácie hromozvodu, opravy ozdobných prvkov (okná, nápisy), opravy 
vnútorných schodov, potiahnutia novej (vápennej hladkej) omietky v murovanej časti budovy. 
Plnenie k 31.12.2015: Na rok 2015 bolo narozpočtovaných 8 540 eur na rekonštrukciu historickej 
budovy zvonice. Práce na drevenej časti a to výmena strešnej krytiny za drevený šindeľ, výmena 
dreveného obkladu a konzervácia drevenej konštrukcie boli urobené za 5 016 eur, nová fasáda 
a obloženie dverí 1 303 eur, PD na posunutie el. stĺpu 200 eur,  posunutie el. stĺpu a osvetlenie 1 431 
eur, zasklenie výklenku a zámok na výklenok 86 eur. Celkom bolo na akciu použité 8 036 eur.  
  
Podprogram 10.7. Kultúrne  centrum – Zateplenie budovy podnikateľského 
centra 
  
Zámer podprogramu: zníženie energetickej náročnosti budovy podnikateľského centra  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  dosiahnutie 

úspory  energie v hodnotenom  systéme oproti pôvodnému stavu  
Plnenie: Splnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

realizácia troch opatrení: zateplenie obvodovej steny, dodatočné zateplenie podlahy 
a stropu v suteréne, výmena okien a dverí  na budove podnikateľského centra 

Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

3 opatrenia 0 0 

Skutočná 
hodnota 

3   
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Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 221 362 230 282 229 137 
Výdavky na podprogram spolu  221 362 230 282 229 137 
 
Komentár: Výdavky určené na realizáciu akcie súvisia so znižovaním energetickej náročnosti budov 
a to realizáciou zateplenia a výmeny okien a dverí. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Akcia bola stavebne ukončená a dodávateľom odovzdaná dňa 9.7.2015. 
Boli realizované tri uvedené opatrenia. Dotácia poskytnutá Environmentálnym fondom bola zúčtovaná, 
čo bolo fondom potvrdené bez pripomienok.  

 
Program 11. Vzdelávanie 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný Zmena Skutočnosť 
1 592 524 1 704 673 1 688 652 

 
Podprogram 11.1. Školstvo  
 
Všetky školské zariadenia – právne subjekty " vypracovali 
samostatné správy, ktoré sú prílohou – súčasťou tohto 
materiálu. 
 
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 
 
Zámer projektu:  Škola s kvalitným výchovnoOvzdelávacím programom pre všetkých žiakov 
 
Cieľ: Modernizovať výchovnoOvzdelávací proces 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

53 % 53% 55% 56% 56% 

Skutočná 
hodnota 

68,20%     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zachovať počet  žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

51 % 51% 52% 53% 53% 

Skutočná 
hodnota 

52,4%     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

50% 50% 65% 66% 66% 

Skutočná 
hodnota 

62%     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský eOLearning 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
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Plánovaná 
hodnota 

50% 50% 65% 66% 66% 

Skutočná 
hodnota 

55%     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 731 274 804 873 795 279 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  731 274 804 873 795 279 
 
V uvedenom projekte zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí, Centrum voľného 
času,  Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana. Mzdy a odvody O  rozpočtované podľa aktuálnych mzdových 
tabuliek O ZŠ pre 32 pedagogických a 8 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). ZŠ – výdavky z normatívnych 
prostriedkov sú rozpočtované vo výške 562 379 eur – podľa predbežného predpokladu na základe 
EDUZBERU 2013. Zmeny podľa EDUZBERU 2014 pri tvorbe rozpočtu ešte neboli známe. Uvedený 
rozpis normatívnych prostriedkov je nepostačujúci, preto každý rok vstupujeme do dohodovacieho 
konania v súlade s § 8c zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov, kde požadujeme dofinancovanie osobných 
a prevádzkových nákladov. 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 Krajského školského úradu zapracované aj 
výdavky z nenormatívnych prostriedkov na dopravné 884 eur  (pre deti dochádzajúce z Rudna nad 
Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 3 267 
eur, spolu rozpočtované výdavky z transferov zo štátu vo výške 566 530. Ďalej v rozpočte ZŠ 
zapracované  aj výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta a z vlastných príjmov vo výške 10 904 eur – 
tieto sú rozpočtované na položkách energie – za energie spojené s používaním multifunkčného ihriska, 
učebné pomôcky pre budúcich prvákov (predpoklad 60 prvákov x 50 eur), všeobecný materiál  – 
multifunkčné ihrisko, všeobecný materiál – údržbárske a čistiace prostriedky – multifunkčné ihrisko, 
benzín pre snežnú frézu, údržba multifunkčného ihriska, všeobecné služby – umývanie okien, poistenie 
budovy školy, odmena pre správcu multifunkčného ihriska. Centrum voľného času – v rámci bežných 
výdavkov zapracované bežné prevádzkové výdavky – energie,  všeobecný materiál, stravovanie 
zamestnancov, dohody o výkone práce, prídel do SF a i. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy 
rozpočtované odmeny za vedenie záujmového útvaru,  dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti 
vrátane odvodov. Pri ŠKD zapracované bežné prevádzkové výdavky O energie, interiérové vybavenie, 
všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídel do SF a i.   Pri ŠJ rozpočtované potrebné 
bežné výdavky – energie, vodné, stočné, interiérové vybavenie  O nákup 2 ks pracovných stolov, 
všeobecný materiál – čistiace prostriedky, kancelárske potreby, údržbársky materiál, celonerezový 
drez, taniere, poháre, lyžičky atď.,  stravovanie zamestnancov, údržba – údržba programu ŠJ, údržba 
prevádzkových strojov, maľovanie kuchyne, jedálne, priestorov skladov, zníženie vlhkosti v skladoch, 
oprava kanalizácie a i.,   všeobecné služby – deratizácia, odborné prehliadky a skúšky zariadení, 
kominárske práce, odvoz kuchynského odpadu, poplatky banke, prídel do SF a i.  
 
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 
 
Zámer projektu:  Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy 
 
Cieľ: Zlepšenie podmienok na výchovnoOvzdelávací proces, podpora výchovnoO

vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet žiakov ZUŠ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 380 380 380 380 380 
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hodnota 
Skutočná 
hodnota 

376     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

8     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

7     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

13 13 13 16 16 

Skutočná 
hodnota 

29     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených výchovných koncertov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

6     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 3 4 4 

Skutočná 
hodnota 

8     

 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 288 174 298 775 296 039 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  288 174 298 775 296 039 
 
V rozpočte zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 19 pedagogických +1 pedagogický od 01.09.2015 
a 2 nepedagogických zamestnancov, v rozpočte odvodov zapracované odvody aj pre zamestnancov na 
dohody. Bežné výdavky – podľa potreby – tu sú zahrnuté bežné prevádzkové výdavky O plyn, 
elektrická energia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál – 
kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, zakúpenie notového materiálu, výtvarného 
materiálu atď., knihy časopisy, učebné pomôcky – predplatné odborných periodík, údržba výpočtovej 
techniky – údržba programov, údržba prev. strojov – údržba hudobných nástrojov – ladenie klavírov, 
bežná údržba budov,  stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti (10 
dohodárov) – pre učiteľov pracujúcich na dohodu, kuriča,  prídel do SF a i. 
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Projekt 11.1.3. CVČ 
 
Zámer projektu: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu  
 
Cieľ:  Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným 

využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí CVČ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

550 550 2000 2000 2000 

Skutočná 
hodnota 

3514 *     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených prázdninových táborov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

5     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených olympiád 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

4 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

4 5    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

40 50 50 50 50 

Skutočná 
hodnota 

44     

 
* O  Počet detí CVČ za rok 2013 je 3514. Z toho počtu detí v záujmových útvaroch za 1. polrok je 468 
a za druhý polrok je 187, ďalej 168 v rámci prázdninovej činnosti, 2583 v rámci príležitostnej činnosti 
a 108 detí zúčastnených na predmetových olympiádach. Ďalšie roky 2014 – 2017 vychádzali z daného 
počtu detí a mládeže v jednotlivých oblastiach činnosti CVČ za minulé dva roky /krúžky, predmetové 
olympiády, príležitostná a prázdninová činnosť/. 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 83 157 86 087 82 337 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  83 157 86 087 82 337 
 
V rozpočte 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 zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – plyn, elektrická energia, interiérové 
vybavenie – zakúpenie 30 setov stolov a stoličiek do sály Centra voľného času, z dôvodu kultúrnych 
podujatí a akcií nakoľko súčasné interiérové vybavenie sály je vo veľmi zlom stave, kompletný 
jedálenský servis (obrusy, príbory, taniere, džbány, svietniky, poháre, kávové šálky s podšálkou) 
z dôvodu doplnenia  inventáru pre účely prenajímania sály na rôzne akcie (venček, stužková, svadby, 
podujatia pre mesto) prevádzkové stroje – dataprojektor + plátno, vysávač, všeobecný materiál – 
kancelárske potreby, čistiace prostriedky,  výdavky za letné tábory – prepravné, ubytovanie, vstupné, 
stravovanie detí a i., stravovanie zamestnancov, údržba budovy, poplatok za komunálny odpad, prídel 
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do SF a i.   Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované učebné pomôcky a dohody pre 
vedúcich krúžkov.   
 
 
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: Dosiahnuť schopnosť zvládnuť vstup do primárneho vzdelávania. Schopnosť 

komunikovať s deťmi a dospelými, vyjadriť sa slovne a inými umeleckými spôsobmi. 
Spôsobilosť z oblasti pracovných návykov, sebaobslužných prác a hygieny. Vedenie detí 
k zdravému stravovaniu a pohybovým aktivitám 
 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí MŠ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

201 201 201 201 201 

Skutočná hodnota 212     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet predškolákov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

70 70 65 65 65 

Skutočná hodnota 77     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 20 20 

Skutočná hodnota 22     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 458 946 483 965 484 024 
700 Kapitálové výdavky 2 423 2 423 2 423 
Výdavky na podprogram spolu  461 369 486 388 486 447 
 
V bežnom rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ Nábrežná pre 13 pedagogických a 4 
nepedagogických zamestnancov + kurič 0,25 úväzku, pri ŠJ pre 4 zamestnancov, za elokované 
pracovisko Štúrova 47 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ Štúrova 47 za 
3 zamestnancov, za elokované pracovisko na ulici Kolibská cesta 230 pre 4 pedagogických a 1 
nepedagogického zamestnanca + kurič 0,5 úväzku, ŠJ Kolibská pre 3 zamestnancov. 
Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky – napr. plyn, 
elektrická energia, vodné, výpočtová technika – zakúpenie počítača pre vedúcu ŠJ Nábrežná a ŠJ 
Kolibská, tlačiareň  ŠJ Štúrova, interiérové vybavenie –  MŠ Nábrežná – ležadlá do triedy C, 
el.pracovisko Štúrova 24 ks stoličiek a 2 veľké stoličky,  ŠJ Kolibská – stolička pre vedúcu ŠJ,  bežná 
údržba budov – v elokovanom pracovisku Štúrova  zahrnutá oprava podlahy v 1 triede, prevádzkové 
stroje – zakúpenie kuchynského robota – ŠJ Nábrežná, 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.  
V návrhu kapitálového rozpočtu zahrnuté výdavky na zakúpenie elektrickej trojrúrovej pece v sume 
2 423 eur.  
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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: Dotácia bola zasielaná mesačne 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet neštátnych školských zariadení 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2 2 2   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 28 550 28 550 28 550 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  28 550 28 550 28 550 
 
Príspevok pre ŠKD a CVČ v ZŠ sv. Alžbety prepočítaný podľa aktuálneho počtu žiakov k 15.9.2014 vo 
výške 88 % dotácie na dieťa v ŠKD ZŠ J. Zemana (podľa počtu žiakov školy)  a CVČ ZŠ J. Zemana 
(podľa počtu detí zariadenia s trvalým pobytom v meste Nová Baňa vo veku od 5 – 15 rokov). 
Skutočnosť k 31.12.2015: Príspevok je zasielaný mesačne pomernou časťou. Skutočnosť je vo výške 
rozpočtu. Z celkovej sumy 28 550 eur bolo 18 846 eur zaslaných ŠKD pri ZŠ sv. Alžbety a 9 704 eur 
CVČ pri ZŠ sv. Alžbety. 
 

 
Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný Zmena Skutočnosť 
90 271 90 692 87 300 

 
Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Ciele podprogramu: Zmierňovať dopady hmotnej núdze obyvateľov mesta, podporiť sociálne 
aktivity v meste, pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých. 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
 
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 bol poskytnutý podľa požiadaviek ZO SZZP na 
úhradu nákladov spojených s kultúrnospoločenským zájazdom. 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: Počet účastníkov aktivít 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
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Plánovaná hodnota 45 45 45 45 50 
Skutočná hodnota 45 38 45   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 400 400 400 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 400 400 400 
Komentár: Výdavky sú určené ako príspevok na spolufinancovanie aktivít  zväzu zdravotne 
postihnutých občanov.  
Skutočnosť k 31.12.2015: Výdavky boli použité na úhradu prepravného spojeného 
s kultúrnospoločenským zájazdom zväzu zdravotne postihnutých občanov. 
 
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: 

Doba odstránenia závady od jej nahlásenia v hodinách 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

48 48 48 48 48 

Skutočná 
hodnota 

48 48 48   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet členov v dennom centre 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

190 190 190 200 210 

Skutočná 
hodnota 

125 126 128   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet aktivít 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

12 12 24   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 8 882 8 882 6 361 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 8 882 8 882 6 361 
 
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 (Domica, Betliar, Krásna Hôrka, Wiedeň, Patince), poštové a telekomunikačné 
služby, nákup záhradného nábytku a interiérového vybavenia – skrinka a na tanečnú zábavu. 
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Skutočnosť k 31.12.2015: Výdavky boli použité na poštové a telekomunikačné služby vo výške  375 
eur, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – skartovačka 16 eur, čistiaci materiál a materiál na 
tvorivé dielne 133 eur, občerstvenie 152 eur, prepravné na poznávací zájazd Betliar, Domica a Patince  
1 146 eur, hudobná produkcia na fašiangovú zábavu 270 eur, odmeny 1 005 eur a  odvody 196 eur 
pre predsedníčku DSC LIPA. Upratovacie služby vykonávame v objekte bezplatne prostredníctvom 
pracovníčky VPP. Zhotovenie nábytku – na mieru bola zhotovená skriňa v hodnote 1 189 eur.  
Dotácia Jednote dôchodcov Slovenska bola vyplatená vo výške 400 eur a bola použitá na úhradu 
prepravných nákladov na kultúrnospoločenský zájazd seniorov. 
 
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: 

Priemerný mesačný počet opatrovaných občanov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

24 24 25 26 26 

Skutočná hodnota 15,75 18 18,8   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet opatrovaných za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

30 30 30 30 30 

Skutočná hodnota 16 24 24   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 100 100 

Skutočná hodnota 100 100 100   
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 71 229 71 229 73 736 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 71 229 71 229 73 736 
 
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. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Na výkon opatrovateľskej služby bolo použité 73 736 eur. Z toho na mzdy 
50 229 eur, odvody 17 734 eur, materiál 133 eur, na 25 posudkov odkázanosti na poskytovanie 
sociálnej služby 247 eur, stravovanie pre 12 opatrovateliek a 1 sociálnu pracovníčku mesta  4 401 eur, 
poistenie výkonu opatrovateľskej služby v Komunálnej poisťovni 140 eur, tvorba sociálneho fondu 469 
eur, odmeny na dohody 264 eur, náhrada počas PN 119 eur. 
 
Podprogram 12.3.  Rodina a deti 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
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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: 

Počet neštátnych subjektov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 
Skutočná hodnota 2 1 1   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 300 300 200 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 300 300 200 
 
Komentár: Výdavky sú určené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s deťmi. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Výdavok bol poskytnutý pre neziskovú organizáciu Gašparko, ktorá uhradila 
kultúrny program  a kúpila hračky, knihy a materiál na tvorivé dielne pre deti.  
 
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: 

Počet poberateľov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 50 35 35 30 30 
Skutočná hodnota 59 43 32,3   
  
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 8 800 8 800 5 252 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 8 800 8 800 5 252 
 
Komentár: Výdavky sú na úhradu stravovania a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej 
núdzi. Sú poukazované zo štátu vo forme dotácie. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Pre deti v rodinách v hmotnej núdzi bolo poskytnuté stravné vo výške 4 106 
eur a školské pomôcky vo výške 1 146 eur. Stravné je poskytované pravidelne mesačne a školské 
pomôcky polročne. 
                                                                     
Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci 
 
Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi 
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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 rozvoja, sociálna a bytová pri MsZ došlé žiadosti posudzuje a odporučí 
primátorovi mesta konkrétnu sumu pre jednotlivého žiadateľa.  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet obyvateľov požadujúcich pomoc 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

17 18 23   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 660 1 081 1 327 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 660 1 081 1 327 
 
Komentár: Výdavky sú určené pre občanov sociálne znevýhodnených prevažne na nákup potravín, 
paliva, liekov a ošatenia. 
Skutočnosť k 31.12.2015: V 2. zmene rozpočtu bolo pridané 421 eur na pohrebné trovy – pohrebné 
služby a kremáciu, ktoré mesto uhradilo v súvislosti s úmrtím občana, ktorého rodina nemala dostatok 
finančných prostriedkov na pochovanie zomrelého. Zároveň bolo dohodnuté, že bude táto čiastka 
splácaná mesačne na účet mesta. Ku koncu roka sme konštatovali, že tento záväzok si pozostalí 
prestali plniť. Boli ihneď upozornení na svoju povinnosť. K 31.12. bolo splatené 270 eur, záväzok 
rodiny zostáva vo výške 151 eur.  
Mesto počas roka poskytlo pomoc pre ľudí odkázaných na dávku sociálnej pomoci 23 x, prevažne na 
potraviny a drevo. V mesiaci november však mesto prispelo sumou 500 eur na pomoc rodine, ktorá 
prišla o strechu rodinného domu v dôsledku požiaru. Spolu bolo čerpanie vo výške 1 327 eur.  

 
5.Finančné operácie  
 
Finančné operácie príjmové 
      
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ZŠ  
Pôvodný rozpočet bol 0 eur, upravený rozpočet 10 405 eur, skutočnosť 10 405 eur. 
Skutočnosť finančných operácií je vo výške rozpočtovaných finančných operácií. Uvedené prostriedky 
boli v plnej výške prevedené ZŠ Jána Zemana na dočerpanie do 31.3.2015 podľa pokynov 
z Okresného úradu Banská Bystrica odboru školstva. Celková suma zostatku prostriedkov za rok 2014 
pozostávala zo zostatku normatívnych prostriedkov na prenesené kompetencie ZŠ Jána Zemana  
10 361 eur a zostatku prostriedkov na dopravné vo výške 44 eur.  
 
Prevod prostriedkov z rezervného fondu – v pôvodnom rozpočte bol plánovaný prevod 
z rezervného fondu vo výške 91 926 eur, v zmene rozpočtu 301 542 eur. V skutočnosti bol prevedený 
vo výške 195 308 eur. Prehľad je v priloženej tabuľke.   
 
 

6.Výsledok hospodárenia  
Výsledok rozpočtového hospodárenia – výsledkom bežného rozpočtu je prebytok vo 
výške 452 094 eur, výsledkom kapitálového rozpočtu je schodok 931 019 eur, preto výsledok 
hospodárenia k 31.12.2015 je schodok 478 925 eur. 
 
 



89 
 

Plánovaným výsledkom rozpočtového hospodárenia bol schodok vo výške 874 146 eur a  
v skutočnosti je schodok cca o polovicu nižší – vo výške 478 925 eur. 
Finančné operácie sú plánované prebytkové vo výške 874 146 eur, skutočný prebytok  je 767 914 
eur. 
Výsledok celkom  O celkový rozpočet bol plánovaný ako vyrovnaný, v skutočnosti je zostatok 
finančných prostriedkov vo výške 288 989 eur.  
 
 
 

     7. Mimorozpočtové fondy mesta a zostatky na účtoch mesta Nová 
Baňa k 31.12.2015 

 
 
Mimorozpočtové peňažné fondy mesta                                               v eur 
 
Rezervný fond                                                                            
Počiatočný stav k 1.1.2015                                                                     145 656,41 
Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2014                                            159 452,96                                   
Použitie                                                                                                195 308,52 
Zostatok k 31.12.2015                                                                           109 800,85      
 
Fond rozvoja bývania                                                                                  
Počiatočný stav k 1.1.2015                                                                      83 241,63 
Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2014                                               3 429,02 
Použitie                                                                                                 82 758,00 
Zostatok k 31.12.2015                                                                              3 912,63 
 
 
Zostatky na účtoch mesta 
 
VÚB bežný účet                                                                                    267 742,55   
              
Sociálny fond                                                                                          
Počiatočný stav k 1.1.2015                                                                        3 478,48 
Tvorba                                                                                                    3 546,84 
Použitie                                                                                                   2 169,09 
Zostatok k 31.12.2015                                                                              4 856,23 
 
 
VÚB  O dotačný účet prenesené kompetencie                                             12 144,61 
V tom:             
Transfer ZŠ J. Zemana za 4. štvrťrok 12 085,41 
   
VÚB bežný účet Informačné centrum                                                            120,80 
 
VÚB dotačný účet                                                                                        273,65 
 
Prima banka bežný účet                                                                                29,53 
 
Slovenská sporiteľňa bežný účet                                                               3 137,96 
 
Pokladňa  O hotovosť                                                                               4 190,04 
 
Spolu stav na účtoch mesta k 31.12.2015:                                      406 208,85 
 

 



90 
 

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015    
 
     Mesto Nová Baňa malo v roku 2015 tri úverové vzťahy, v decembri pribudol štvrtý. 
 
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,O 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 31.12.2014                                                                 364 057,31 eur 
Splátka istiny za rok 2015                                                                       13 301,69 eur 
Zostatok istiny k 31.12.2015                                                                 350 755,62 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.  
 
      
     2/ KBV Hrádza bytový dom A3 – úver 50 387 000  Sk = 1 517 958,76 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,O 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 31.12.2014                                                               1 267 652,19 eur                                             
Splátka istiny za rok 2015                                                                       51 942,67 eur 
Zostatok istiny k 31.12.2015                                                               1 215 709,52 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. 
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     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 31.12.2014                                                              410 097,20 eur                                              
Splátky istiny za rok 2015                                                                     110 000,04 eur 
Zostatok istiny k 31.12.2015                                                                 300 097,16 eur     
 
 
4 /Úver  z VÚB na „Modernizáciu verejného osvetlenia v meste Nová Baňa 656 504 eur 

 
     Na financovanie oprávnených nákladov projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová 
Baňa“  mesto prijalo v decembri 2015 úver z VÚB podľa Zmluvy o termínovanom úvere č. 
1542/2015/UZ  zo dňa 22.12.2015 vo výške 656 504 eur. 
     Úroková marža je 0,69 %  p. a.,  referenčná sadzba: EURIBOR (v čase prijatia úveru mínusový), 
výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby je 0,69 % p. a.  Úver bude splatený jednou splátkou  po 
pripísaní sumy z NFP. 
 
Čerpanie úveru k 31.12.2015:                                                           654 686,84 eur 
Splátky istiny za rok 2015:                                                                              0 eur 
Zostatok istiny k 31.12.2015:                                                            654 686,84 eur                      
 
                                                       
 

9. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti 
 

Informačné centrum 

Výnosy 

  Názov plán skutočnosť 
        

602 Kopírovanie 900 962 
602 Služby 1 700 3 006 
602 Faxovanie 79 121 
602 Noviny 3 500 3 978 
602 Reklama a inzercia 4 500 3 098 
602 Ubytovanie 3 300 1 389 
602 Internet 30 47 
602 Poistenie Union 130 189 
604 Tovar na predaj 3 300 4 397 
644 Úroky 1 0 
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej  činnosti 0 219 
653 Výnosy z rozpustených rezerv 0 264 

  Spolu 17 440 17 670 
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Náklady 

  Názov plán skutočnosť 
        

501 Kancelársky materiál + papier 300 478 
501 Toner do kopírky 64 56 
501 Čistiace prostriedky O ubytovacie zariadenie 20 3 
501 Nákup zariadenia – IC 150 1 351 
501 Nákup zariadenia – Ubytovacie  zariadenie 500 4 
502 Ubytovacie zariadenie – voda 70 39 
502 Ubytovacie zariadenie – elektrika 750 402 
502 Ubytovacie zariadenie O náklady na teplo 1 000 800 
504 Tovar na predaj 2 500 3 280 
511 Opravy a údržba – ubytovacie zariadenie 100 49 
511 Opravy a údržba O IC 250 16 
512 Cestovné 30 0 
518 Ubytovacie zariadenie O upratovanie 50 0 
518 Telefón a internet 350 777 
518 Ubytovacie zariadenie O konces. poplatok 8 6 
518 Tlačiarenské služby 5 600 5 275 
518 Autorské poplatky LITA 60 39 
518 Ubytovacie zariadenie O pranie a čistenie 150 103 
518 Informácie o meste /prevádzka domény/ 90 67 
518 Poisťovňa Union 100 160 
518 Poskytnutý rabat 250 175 
518 Aices O členské 165 0 
518 Školenie 100 0 
518 Stočné 0 37 
518 Revízie 185 137 
521 Mzdy 2 911 4 079 
524 Odvody 1 223 1 344 
527 Prídel do sociálneho fondu 31 32 
527 Stravné 226 126 
538 Daň za ubytovanie 80 26 
538 Odvoz odpadu 30 20 
548 Ostatné prevádzkové náklady 0 165 
553 Tvorba rezerv na nevyčerpané  dovolenky 0 42 
557 Tvorba opravných položiek k pohľad. 0 113 
568 Bankové poplatky 96 89 
591 Zrážková daň z úroku 1 0 

  Spolu 17 440 19 290 

 
 

Výsledok hospodárenia 0 " 1 620 

 
 
 
 
 

 



93 
 

Komentár k plánu výnosov a nákladov za rok 2015 
 

Výnosy 
 
Celkové finančné výnosy za rok 2016 predstavujú skutočnosť vo výške 17 670 eur.  

Výnosy z kopírovania, služieb, faxovania, predaja novín, reklamy a inzercie, ubytovania, 
internetu a poistenia Union boli dosiahnuté vo výške 962 eur – kopírovanie, čo predstavuje viac 
ako boli plánované,  za služby O poskytovanie služieb ako sú O prepisovanie textov, tlač, skenovanie, 
laminovanie, hrebeňová väzba a vyhlasovanie v mestskom rozhlase boli výnosy vo výške 3 006 eur, 
z toho vyhlasovanie v mestskom rozhlase predstavuje 975 eur z uvedenej sumy, vyhlásených bolo 
celkovo 1 963 vyhlásení, z toho 442 platených a 1 521 neplatených oznamov. Plánované výnosy sú 
omnoho vyššie oproti plánovaným, čo nás utvrdzuje v tom, že občania majú veľký záujem 
o poskytovanie služieb informačným centrom. Služba faxovanie vo výške 121 eur, výnosy sú tiež 
vyššie. Suma 3 978 eur bola dosiahnutá z predaja Novobanských novín (NN) v predajných 
stánkoch, za noviny predané v informačnom centre a za noviny pre predplatiteľov. Predaj spĺňa naše 
očakávania. Výnosy boli tiež vyššie oproti plánovaným. Vo výške 3 098 eur boli dosiahnuté výnosy za 
reklamu a inzerciu, ktoré súvisia s poskytovaním služby v Novobanských novinách. Výnosy sú oproti 
plánovaným výnosom nižšie. Zvýšenie výnosov sa neprejavilo ani v druhej polovici roka, kedy 
poskytujeme reklamu na kalendár do NN, ktoré sú v mesiaci december rozdávané do rodín zdarma. 
O túto službu prejavilo záujem menej inzerentov ako sme plánovali aj z dôvodu ich prístupnejšej 
reklamy na internete, čo je možno dôvodom menšieho záujmu inzerovať v NN aj počas roka.  
Informačné centrum poskytuje ubytovacie služby vo vlastnom ubytovacom zariadení, výnosy boli vo 
výške 1 389 eur. Výnosy sú nižšie ako náklady, v ktorých hlavné náklady tvoria zálohové platby za 
energie a niekoľko mesačná rekonštrukcia budovy (kedy sa neposkytovalo ubytovanie) sa prejavila aj 
na nízkom počte ubytujúcich. 
Za internet boli dosiahnuté výnosy vo výške 47 eur, čo spĺňa naše očakávania. O službu Poistenie 
Union, ktorá súvisí s poskytovaním komplexného poistenia klientom bol v priebehu roka vyšší záujem, 
čo predstavuje skutočnosť vo výške 189 eur.  
Za predaj tovaru boli dosiahnuté výnosy vo výške 4 397 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. Skutočné výnosy boli oproti  predpokladaným výnosom omnoho vyššie.  
Ostatné  výnosy z podnikateľskej činnosti boli vo výške 219 eur. Tvorili ich predplatené 
poštovné na rok 2015 za NN.  
Výnosy z rozpustených pohľadávok boli vo výške 264 eur.  

 
 
 

Náklady 
  
V roku 2015 boli skutočné náklady vo výške 19 290 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, tlač z farebnej tlačiarne a Kalendár Nová 
Baňa 2016 v sume 478 eur, toner do kopírky vo výške 56 eur, čistiace prostriedky a nákup 
zariadenia boli zakúpené iba v hodnote 3 eur z dôvodu niekoľko mesačnej rekonštrukcie budovy čo 
sa prejavilo aj na nízkom počte ubytujúcich. Postačili sme s čistiacimi prostriedkami z minulého roka, 
kúpili sa len nevyhnutné prostriedky a jedna rohož.  
Na nákup zariadenia v IC vznikli náklady  vo výške 1 351 eur na zakúpenie nového, kvalitnejšieho 
kopírovacieho stroja z dôvodu nefunkčnosti pôvodného, ktorého opakovaná oprava počas 
predchádzajúcich rokov by už bola nerentabilná. S týmto nákladom sme v roku 2015 nepočítali. 
Energie –  v nákladoch je zahrnutá spotreba a zálohy za elektriku – zálohová platba 402 eur, teplo –  
zálohová platba 800 eur a voda 39 eur. Uvedené náklady na energie boli spojené s prevádzkou 
ubytovacieho zariadenia a sú nižšie ako boli plánované. 
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 
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a iné, náklady boli vynaložené vo výške 3 280 eur, čo je vyššie ako boli predpokladané náklady hlavne 
z dôvodu predaja komisionálneho tovaru. Zvýšené náklady sa prejavia aj vo zvýšených výnosoch. 
Náklady na Opravy a údržbu ubytovacieho zariadenia boli v sume 49 eur na vykonanie servisnej 
prehliadky registračnej pokladne ubytovacieho zariadenia a menej rozsiahlej opravy wc. 
Opravy a údržba informačného centra – 16 eur O náklady súvisia so servisnou prehliadkou a 
naprogramovaním tovarových položiek registračnej pokladne. Náklady sú nižšie ako bolo plánované 
nakoľko tiež nevznikli väčšie opravy. 
Cestovné – na položke nevznikli náklady.  
Upratovanie v ubytovacom zariadení vykonáva v rámci šetrenia upratovačka oddelenia kultúry a 
informácií. 
Za telefón spojený s poskytovaním faxovej služby, internet a poštovné predplatiteľom 
Novobanských novín boli vynaložené náklady vo výške 777 eur, čo je vyššie ako bolo pôvodne 
plánované z dôvodu vyššieho počtu predplatiteľov a tým spojeného zvýšeného poštovného za 
zasielanie NN, ale na opačnej strane sa to odzrkadlilo v zvýšených výnosoch za predaj novín. Za 
koncesionársky poplatok v ubytovacom zariadení bolo uhradené 6 eur, za tlačiarenské 
služby, ktoré predstavujú náklady spojené s tlačou Novobanských novín 5 275 eur, tu sú náklady 
nižšie ako bolo pôvodne plánované, autorské poplatky Lita O kopírovanie 39 eur,  za pranie 
a čistenie v ubytovacom zariadení bolo uhradené 103 eur, náklady sú v oboch prípadoch tiež 
nižšie ako plánované,  s prevádzkou domény www.novabana.sk vznikli náklady vo výške 67 eur, 
náklady spojené s poskytovaním komplexného cestovného poistenia klientom – Union boli uhradené 
vo výške 160 eur, náklady sú vyššie a zároveň sú vyššie aj plánované výnosy. Náklady spojené s 
poskytnutým rabatom predajcom Novobanských novín boli vo výške 175 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 neboli 
vynaložené náklady. Stočné vo výške 37 eur súvisí s ubytovacím zariadením. V informačnom centre 
bola v sume 90 eur vykonaná revízia poplašného zariadenia a v sume 47 eur v ubytovacom zariadení.  
Na Dohodu za opravu Novobanských novín boli vynaložené náklady vo výške 360 eur za pracovníčku 
na dohodu. Náklady  na mzdy 4 079 eur,  na odvody 1 344 eur, prídel do sociálneho fondu 32 
eur a na stravné 126 eur. Náklady boli vyššie oproti plánovaným s tým, že boli za 1 pracovníčku 
informačného centra za 5 mesiacov a za 1 mesiac za dve pracovníčky súbežne z dôvodu ukončenia 
pracovného pomeru jednej z nich, vyplatenia nevyčerpanej dovolenky. Zvyšných 6 mesiacov sa 
náklady prejavili vo výdavkoch rozpočtu mesta O Propagácia. Na odvoz odpadu za ubytovacie 
zariadenie  a informačné centrum boli vynaložené náklady 16 eur IC a 4 eur ubytovacie zariadenie ,  
daň za ubytovanie bola 26 eur. Rezerva na nevyčerpané dovolenky – náklady sú vo výške 42 
eur, náklady na tvorbu opravných položiek k pohľadávkam vo výške 113 eur. Náklady na 
bankové poplatky boli vo výške 89 eur.  
 
Celkový rozdiel medzi výnosmi a nákladmi predstavuje " 1 620 eur stratu. 
 
Napriek rôznym úsporným opatreniam a vynaloženému úsiliu sme výnosy nedokázali vyrovnať 
s nákladmi. Ako je vidieť, zvýšené náklady boli prejavené vo zvýšených výnosoch. Nečakané boli 
náklady na nákup kopírovacieho stroja v hodnote 1 351 eur, ktorý výrazne prispel k strate.  
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Techn

Technickýc
Plne

 

 
 
 
Uznesením MsZ č. 84/2014 
a ako jeho súčasť rozpočet nák
(ďalej „TS“) mesta Nová Baňa
V rámci schváleného rozpočtu
prostriedky vo výške 4 710 €. K
 
Zmeny rozpočtu TS za rok 20
 
1. Zmena rozpočtu mesta Nová
V 1. zmene rozpočtu bol MsZ
príspevok – účelový bol zv
projektoch 6.1.1. Nakladanie 
GPS na Iveco a kukavozy Liaz
pri zbere PDO, recyklovateľ
predmetnej činnosti na územ
zakúpenie webovej aplikácie G
verejnej zelene, verejného osve
Kapitálový príspevok bol nav
schválené na projekt 5.2.3. Os
z dôvodu evidencie TS ako sp
stojan na výdaj PHM. Okre
kapitálovej akcie Zberný dvo
o 5 892 € na zakúpenie kontajn
a nebezpečných odpadov. Sum
cintoríne. 
 
2. Zmena rozpočtu mesta Nová
Schválením 2. zmeny rozpočtu
príjmy z nájmu hrobových m
dodávateľsky 5 x v roku a 1 14
bežný príspevok – účelový o
prerozdelené na nasledovné po
a) Bežný príspevok účelový: 
Podprogram 2.3. Mestský rozh
dosiek VISO na ul. Kamenár
výmeny zhorených dosiek za n
Projekt 5.2.1. Údržba MK – na
MK Chotár 4 000 €; na farbu 

 

hnické služby mesta Nová Baňa 
 

Správa o  hospodárení 
ých služieb mesta Nová Baňa za rok 201
nenie rozpočtu nákladov a výnosov  

Informácie o rozpočte 

 zo dňa 15.12.2014 bol schválený rozpočet 
nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Te
ňa na rok 2015.  
čtu je bežný príspevok pre TS vo výške 617 63

. Kapitálový príspevok bol schválený vo výške

 2015 

vá Baňa schválená uznesením MsZ č. 19/2015 
sZ schválený a upravený bežný aj kapitálový
zvýšený o 6 000 €. Z toho prostriedky vo v
ie s KO a 6.1.2. Úprava BRKO boli prerozde
iaz, cieľom čoho je zabezpečovať monitoring v
ateľných odpadov, zbere BRKO a zároveň
emí mesta. Suma vo výške 1 000 € bola v 
e Geosense Geoportal, ktorá má slúžiť na paspo
svetlenia a VISO na území mesta.  
avýšený o 15 892 €. Z toho prostriedky vo v
Ostatné výdavky na dopravu, a to na zakúpen

 spotrebiteľa pohonných látok a poverenia použ
krem toho bolo v zmene rozpočtu schválen
vor pre separovaný odpad na projekte 6.1.1.
ajnerov za účelom ekologicky bezpečného skla
uma 4 000 € bola schválená na zakúpenie no

vá Baňa schválená uznesením MsZ č. 49/2015 
čtu boli v MsZ upravené a navýšené vlastné prí
 miest. Z toho 6 000 € bolo schválených na
145 € na opravu schodov pri cintoríne. Okrem
 o 39 901 € a kapitálový príspevok o 6 322 
odprogramy a projekty: 

ozhlas – prostriedky vo výške 1 552 € boli sc
nárska, Prírodná a na Bukovine – v dôsledku
a nové.  
na opravu MK ul. Záhradná a Kútovská suma 

bu na značenie prechodov a dopravné značenie

015 

čet mesta Nová Baňa 
 Technických služieb 

631 €, v tom účelové 
ške 13 779 €.  

 zo dňa 22.4.2015 
vý príspevok. Bežný 
 výške 5 000 € na 
delené na zakúpenie 
 vozidiel pracujúcich 

veň vyhodnocovanie 
 MsZ schválená na 

port MK, chodníkov, 

 výške 6 000 € boli 
enie stojana na naftu 
oužívať certifikovaný 
lené MsZ navýšenie 
.1. Nakladanie s KO 
ladovania triedených 

 nového oplotenia na 

5 zo dňa 23.6.2015 
príjmy o 7 145 €, ako 
na kosenie cintorína 
m toho bol navýšený 

2 €. Prostriedky boli 

 schválené na opravu 
dku prepätia potreba 

a 2 500 €; na opravu 
č nie na ul. A. Kmeťa, 
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Bernolákova, Osvety a Námestie Slobody vo výške 1 950 €; na označenie autobusových 
čakární 1 850 €; na zomletie asfaltovej drvy 2 500 €; na osadenie zábradlia pri VÚB 1 200 €.  
Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK – vzhľadom k špecifickým klimatickým podmienkam 
v okrajových častiach Novej Bane – Bukovina, Záhrb, Štále bolo MsZ schválené 
dofinancovanie vo výške 4 000 € na odhŕňanie snehu a pohotovosť.  
Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu – suma vo výške 3 600 € určená na opravu 
ramenného nakladača zabezpečujúceho čistenie prícestných rigolov, ktorý bol v havarijnom 
stave. 
Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO – prostriedky vo výške 5 000 € určené na likvidáciu čiernych 
skládok v katastri mesta Nová Baňa a 4 085 € na zakúpenie smetných košov na ul. 
Cintorínska, Školská, Nábrežná v počte 23 ks.  
Podprogram 8.1. Spoločná správa – 500 € na revíziu elektrických zariadení budov TS.  
Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie – 2 500 € na revíziu rozvádzačov VO.  
Podprogram 8.10. Rekreačné a športové služby Tajch – prostriedky vo výške 2 582 € určené 
na WC a sprchy Tajch – 2-mesačná prevádzka počas leta – na vybavenie priestoru čistiacimi 
a hygienickými potrebami, na spotrebu vody a elektrickej energie a na mzdy a odvody 
súvisiace s prevádzkovaním počas sezóny. Suma 550 € bola schválená na zakúpenie novej 
informačnej tabule na Tajchu.  
Podprogram 9.4. Údržba športovísk – 1 532 € určených na nadstavbu oplotenia na športovisku 
Štúrova.  
b) Kapitálový príspevok: 
Projekt 5.2.1. Údržba MK – 2 800 € na vybudovanie základu oporného múra pri polícii 
pozdĺž schodiska.  
Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO – 3 522 € na doplnenie novovybudovaných ekoskladov 
príslušenstvom a vybavením z dôvodu bezpečného uloženia odpadov a v zmysle zákona 
o odpadoch, ktorý definuje a prikazuje spôsob skladovania. 
 
3. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 62/2015 zo dňa 26.8.2015 
Schválením 3.zmeny rozpočtu bol upravený bežný príspevok o 11 470 €. Z toho bežný 
účelový príspevok bol navýšený o sumu 3 842 €, ktorý bol rozdelený na nasledovné 
podprogramy a projekty: 
Projekt 5.2.1. Údržba MK – výdavky vo výške 2 000 € určené na opravu schodov pri Bažante.  
Podprogram 8.1. Spoločná správa TS – 342 € určených na finančné krytie zodpovednosti za 
environmentálnu škodu. Túto zákonnú povinnosť nám uložil Okresný úrad Žarnovica, odbor 
starostlivosti o životné prostredie. 
Projekt 9.3.2. Správa štadióna – z dôvodu poruchy vodovodného potrubia, jeho následnej 
oprave a vzniknutým nákladom sme požadovali dofinancovanie výdavkov o 1 500 €.  
V 3.zmene rozpočtu bolo MsZ schválené navýšenie záväzného ukazovateľa miezd, odvodov a 
odchodného vo výške 7 628 €. Toto navýšenie sme požadovali na základe nariadenia vlády 
SR zo dňa 17.12.2014 účinného od 1.1.2015 o navýšení tarifných platov zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme o 1,5% a od 1.7.2015 navýšenie o ďalšie 1%.   
 
4. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 97/2015 zo dňa 18.11.2015 
Bežný príspevok bol MsZ navýšený o 10 077 € - účelové prostriedky na nasledovné projekty 
a podprogramy: 
Projekt 5.2.1. Údržba MK – 10 000 € určených na opravu výtlkov MK dodávateľsky – 
infratechnológiou.  
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Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK – 1 585 € na nákup novej násypky pre posypový materiál a 
552 € na opravu havarijného stavu radlice slúžiacej na odhŕňanie snehu počas zimnej údržby.   
Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO – 500 € na likvidáciu nebezpečného odpadu. Zároveň bol 
rozpočet ponížený o sumu 4 000 € z rezervy na likvidáciu čiernych skládok.  
Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – 1 440 € na zakúpenie nerezového stojana na uloženie rakiev.  
Kapitálový príspevok bol navýšený o 9 931 € na nasledovné akcie: 
Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK – 9 888 € na zakúpenie výkyvnej radlice a zimného 
rozmetača.  
Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu – dofinancovanie nákupu certifikovaného stojana 
na naftu o sumu 2 520 €.  
Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – o sumu 4 000 € bol ponížený kapitálový príspevok z akcie 
Oplotenie cintorína, ktorá by sa v roku 2015 nestihla realizovať. Na pohrebníctve nám bol 
o sumu 1 523 € navýšený schválený rozpočet na vybavenie miestnosti v Dome smútku 
chladiacou technológiou.  
 
Rozpočtový presun č. 1/2015 zo dňa 17.12.2015 
Rozpočtový presun sa týkal nasledovných podprogramov a projektov: 
Projekt 5.2.1. Údržba MK – Schody pri Bažante – akcia sa realizovala dodávateľsky, pričom 
prostriedky sme mali schválené na zakúpenie materiálu na opravu schodov. Naopak, na 
opravu MK Chotár sme mali prostriedky schválené na opravu dodávateľsky, pričom sme 
opravu vykonali vo vlastnej réžii a zakúpili sme len potrebný materiál. 
Projekty 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu, 6.1.1. Nakladanie s KO, 6.1.2. Nakladanie 
s odpadmi BRKO,  8.5. Verejná zeleň, 8.7.2. Verejné osvetlenie, 8.8.2. Správa mestskej 
tržnice – presuny na projektoch sa týkali nákladových položiek, z opráv a údržby vozidiel na 
autosúčiastky, materiál, služby. Opravy sme vykonávali prevažne vo vlastnej réžii v dielni 
TS. Zakúpený bol len materiál, autosúčiastky a náhradné diely na vozidlá. Z tohto dôvodu 
sme vykonali presun medzi položkami.  
Podprogram 8.10. Tajch – rekreačná oblasť – presun z položky miezd na položku odmeny 
pracovníkov mimopracovného pomeru. V objekte sociálneho zariadenia WC a sprchy Tajch 
pracoval pracovník na dohodu.  
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Zmeny rozpočtu 
 

�

Číslo 
programu 

Klasifikácia 
funkčná 

Názov  činnosti 
Plán 

vlastných 
príjmov  

Plán 
vlastných 
príjmov 

po úprave 

Schválený 
rozpočet 

1. zmena 
rozpočtu 

2. zmena 
rozpočtu 

3. zmena 
rozpočtu 

4. zmena 
rozpočtu 

1. 
rozpočtový 

presun 

2.3. 08.3.0. Mestský rozhlas   1 270 1 270 2 822 2 822 2 822 2 822 

5.2.1. 04.5.1. Doprava – údržba MK-BN   87 236 87 236 101 236 103 991 113 991 113 991 

5.2.2. 04.5.1. Zimná údržba MK   41 526 41 526 45 526 45 689 47 826 47 826 

5.2.3. 04.5.1. Doprava – vozidlá TS   62 778 62 778 66 378 67 027 67 027 67 027 

5.2. 04.5.1. Spolu: Doprava   191 540 191 540 213 140 216 707 228 844 228 844 

6.1.1. 05.1.0 Nakladanie s odpadmi   114 950 118 700 127 785 131 565 132 065 132 065 

6.1.2. 05.1.0 Nakladanie s odpadmi BRKO 8 500 8 500 19 579 20 829 20 829 20 992 20 992 20 992 

6.3.2. 05.1.0 Čistiaca technika   12 530 12 530 12 530 12 530 12 530 12 530 

6. 05.1.0 Spolu: Nakladanie s odpadmi 8 500 8 500 147 059 152 059 161 144 165 087 165 587 165 587 

8.1. 04.1.1. Spoločná správa   138 905 139 905 140 405 142 003 142 003 142 003 

8.5. 06.2.0. Verejná zeleň   49 155 49 155 49 155 49 599 49 599 49 599 

8.7.1. 06.4.0. Verejné osvetlenie   52 988 52 988 55 488 55 659 55 659 55 659 

8.8.1. 06.6.0. Verejné WC 1 500 1 500 11 367 11 367 11 367 11 443 11 443 11 443 

8.8.2. 06.6.0. Trhovisko 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 

8.8. 06.6.0. Spolu: Bývanie a občianska vybavenosť 3 500 3 500 11 367 11 367 11 367 11 443 11 443 11 443 

8.9. 08.4.0. Pohrebníctvo   8 670 15 815 9 051 9 051 9 051 9 222 10 662 10 662 

8.10. 08.1.0. Tajch – rekreačná oblasť   1 015 1 015 4 147 4 147 4 147 4 147 

9.3.2. 08.1.0. Správa štadióna   15 281 15 281 15 281 16 781 16 781 16 781 

9.4. 08.1.0. Detské ihriská a športoviská     1 532 1 532 1 532 1 532 

 S p o l u  -  bežné výdavky 20 670 27 815 617 631 623 631 663 532 675 002 689 079 689 079 
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Príspevok Technických služieb, vlastné príjmy a bežné výdavky  
 

Číslo 
programu 

Funkčná 
klasifikácia Názov 

Plán 
vlastných 
príjmov 

Vlastné 
príjmy 

Plán 
príspevku 

Skutočne 
poskytnutý 
príspevok 

Čerpanie 
spolu 

Z toho:  Nedočerpanie / 
prečerpanie 
príspevku Z príspevku 

Prečerpanie 
príspevku 

Z vlastných 
príjmov 

2.3. 08.3.0. Mestský rozhlas   0 1270 1270 856,78 856,78 0,00 0,00 413,22 
2.3. 08.3.0. Oprava dosiek VISO     1552 997 997 997,00 0,00 0,00 0,00 
2. 08.3.0. SPOLU 0 0 2822 2267 1853,78 1853,78 0,00 0,00 413,22 
5.2.1. 04.5.1. Doprava - údržba MK     87991 87991 64207,29 64207,29 0,00 0,00 23783,71 
5.2.1. 04.5.1. Oprava MK Záhradná + Kútovská     2500 2400 2400 2400,00 0,00 0,00 0,00 
5.2.1. 04.5.1. Farba na značenie prechodov     1950 1786,04 1786,04 1786,04 0,00 0,00 0,00 
5.2.1. 04.5.1. Označenie autobusových čakární     1850 1850 1850 1850,00 0,00 0,00 0,00 
5.2.1. 04.5.1. Zomlete asfaltovej drvy     2500 2498,76 2498,76 2498,76 0,00 0,00 0,00 
5.2.1. 04.5.1. Oprava MK Chotár     4000 3304,14 3304,14 3304,14 0,00 0,00 0,00 
5.2.1. 04.5.1. Zábradlie pri VUB     1200 1200 1200 1200,00 0,00 0,00 0,00 
5.2.1. 04.5.1. Schody pri Bažante     2000 1999,92 1999,92 1999,92 0,00 0,00 0,00 
5.2.1. 04.5.1. Oprava MK (Brezová, Bôrina..)     10000 10000 10000 10000,00 0,00 0,00 0,00 
5.2.1. 04.5.1. SPOLU 0 0 113991 113029,86 89246,15 89246,15 0,00 0,00 23783,71 
5.2.2. 04.5.1. Zimná údržba MK     45689 45683,2 50895,49 45683,20 5212,29 0,00 -5212,29 
5.2.2. 04.5.1. Násypka na posypový materiál     1585 1437,6 1437,60 1437,60 0,00 0,00 0,00 
5.2.2. 04.5.1. Oprava radlice na tatru     552 543,6 543,60 543,60 0,00 0,00 0,00 
5.2.2. 04.5.1. SPOLU 0 0 47826 47664,4 52876,69 47664,4 5212,29 0 -5212,29 
5.2.3. 04.5.1. Doprava - vozidlá TS   3531,03 63427 63427 51566,6 48035,57 0,00 3531,03 15391,43 
5.2.3. 04.5.1. Oprava ramenného nakladača     3600 3600 3600 3600,00 0,00 0,00 0,00 
5. 04.5.1. SPOLU 0 3531,03 228844 227721,26 197289,44 188546,12 5212,29 3531,03 33962,85 
6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi   3124,81 118060 118060 125401,59 118060,00 4216,78 3124,81 -4216,78 
6.1.1. 05.1.0. Plastový kontajner 1100 l     670 624,6 624,6 624,60 0,00 0 0,00 
6.1.1. 05.1.0. GPS     3750 3750 3750 3750,00 0,00 0 0,00 
6.1.1. 05.1.0. Likvidácia čiernych skládok     1000 723,73 723,73 723,73 0,00 0 0,00 
6.1.1. 05.1.0. Smetné koše 23 ks     4085 3913,37 3913,37 3913,37 0,00 0 0,00 
6.1.1. 05.1.0. Likvidácia nebezepčného odpadu     500 180,01 180,01 180,01 0,00 0 0,00 
6.1.1. 05.1.0. SPOLU 0 3124,81 128065 127251,71 134593,3 127251,71 4216,78 3124,81 -4216,78 
6.1.2. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi BRKO 8500 12452,49 19742 19742 23480,63 11028,14 0,00 12452,49 8713,86 
6.1.2. 05.1.0. GPS     1250 1250 1250 1250,00 0,00 0 0,00 
6.3.2. 05.1.0. Čistiaca technika   101,02 12530 12530 10830,92 10729,90 0,00 101,02 1800,10 
6. 05.1.0. SPOLU 8500 15678,32 161587 160773,71 170154,85 150259,75 4216,78 15678,32 6297,18 
8.1. 04.1.1. Spoločná správa   598,27 137701 137701 138651,79 137701,00 352,52 598,27 -352,52 
8.1. 04.1.1. Garážová brána (Dolný dvor)   0 580 573,89 573,89 573,89 0,00 0,00 0,00 
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8.1. 04.1.1. Vstupná brána (Horný dvor)   0 1880 1761,44 1761,44 1761,44 0,00 0,00 0,00 
8.1. 04.1.1. Webová aplikácia     1000 0 0 0,00 0,00 0 0,00 
8.1. 04.1.1. Revízia el. zariadení budov TS     500 487 487 487,00 0,00 0 0,00 
8.1. 04.1.1. Poistenie (za environment. škodu)     342 342 342 342,00 0,00 0 0,00 
8.1. 04.1.1. Spoločná správa 0 598,27 142003 140865,33 141816,12 140865,33 352,52 598,27 -352,52 
8.5. 06.2.0. Verejná zeleň    230 48019 48019 41330,53 41100,53 0,00 230,00 6918,47 
8.5. 06.2.0. Motorová kosačka parková   0 567 567 567 567,00 0,00 0,00 0,00 
8.5. 06.2.0. Krovinorez   0 461 457,5 457,5 457,50 0,00 0,00 0,00 
8.5. 06.2.0. Motorová píla   0 552 550 550 550,00 0,00 0,00 0,00 
8.5. 06.2.0. SPOLU 0 230 49599 49593,5 42905,03 42675,03 0,00 230 6918,47 
8.7. 06.4.0. Verejné osvetlenie   1205,56 53159 53159 61202,75 53159,00 6838,19 1205,56 -6838,19 
8.7. 06.4.0. Revízia rozvádzačov VO     2500 1710,4 1710,4 1710,40 0,00 0,00 0,00 
8.7. 06.4.0. SPOLU 0 1205,56 55659 54869,4 62913,15 54869,4 6838,19 1205,56 -6838,19 
8.8.1. 06.6.0. Verejné WC 1500 1540,93 11443 11443 10139,05 8598,12 0,00 1540,93 2844,88 
8.8.2. 06.6.0. Trhovisko 2000 2390 0 0 808,28 0,00 0,00 808,28 0,00 
8.8. 06.6.0. SPOLU 3500 3930,93 11443 11443 10947,33 8598,12 0,00 2349,21 2844,88 
8.9. 08.4.0. Pohrebníctvo 15815 25596,15 9222 9222 27690,97 2094,82 0,00 25596,15 7127,18 
8.9. 08.4.0. Nerezový stojan na uloženie rakiev     1440 938,4 938,4 938,40 0,00 0,00 0,00 
8.9. 08.4.0. SPOLU 15815 25596,15 10662 10160,4 28629,37 3033,22 0 25596,15 7127,18 
8.10. 08.1.0. Tajch - rekreačná oblasť   82,43 1015 1015 1585,4 1015,00 487,97 82,43 -487,97 
8.10. 08.1.0. Tajch WC a sprchy   432,5 2582 1002,7 1338,31 905,81 0,00 432,50 96,89 
8.10. 08.1.0. Informačná tabuľa     550 549 549 549,00 0,00 0 0,00 
8.   SPOLU 19315 32075,84 273513 269498,33 290683,71 252510,91 7678,68 30494,12 9308,74 
9.3.2. 08.1.0. Správa štadióna   307,44 16781 16769,24 19779,2 16769,24 2702,52 307,44 -2702,52 
9.4. 08.1.0. Športovisko Štúrova - oplotenie     1532 1426,92 1426,92 1426,92 0,00 0,00 0,00 
9. 08.1.0. SPOLU 0 307,44 18313 18196,16 21206,12 18196,16 2702,52 307,44 -2702,52 
10.5. 08.2.0. JARMOK 0 0 0 0 3241,31 0 1659,59 1581,72 -1659,59 
účelové prostriedky  0 432,5 59030 52425,02 52760,63 52328,13 0 432,5 96,89 
bežné výdavky  27815 51160 626049 626031 631669 559038,59 21470 51160 45523 
SPOLU  27815,00 51592,63 685079,00 678456,46 684429,21 611366,72 21469,86 51592,63 45619,88 
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Čerpanie kapitálového príspevku a príspevok pre Technické služby na kapitálové príjmy a výdavky  
 

Číslo 
programu 

Funkčná 
klasifikácia Názov 

Plán 
príspevku 

Plán 
príspevku po 

úpravách 

Skutočne 
poskytnutý 
príspevok 

Čerpanie 
spolu 

Z toho:  Nedočerpanie / 
prečerpanie 
príspevku Z príspevku 

Prečerpanie 
príspevku 

Z vlastných 
príjmov 

5.2.1. 04.5.1. Vybudovanie oporného múrika pri Polícii   2800 2799,84 2799,84 2799,84 0 0 0,00 
5.2.2. 04.5.1. Výkyvná radlica a zimný rozmetač   9888 9887,4 9887,4 9887,4 0 0 0,00 
5.2.3. 04.5.1. Stojan na naftu   8520 8520 8520 8520 0 0 0,00 
6.1.1. 05.1.0. Zberný dvor pre separovaný odpad 9 459 18873 18814,67 18580,99 18814,67 -233,68 0 233,68 
8.9. 08.4.0. Chladiaci box – na dve telá pozostalých 4 320 - 4 320 0 0 0 0 0 0,00 
8.9. 08.4.0. Chladiaca technológia 

 
5843 5842,82 5842,82 5842,82 0 0 0,00 

8.9. 08.4.0. Oplotenie cintorína   0 0 0 0 0 0 0,00 
Kapitálové prostriedky spolu:  13 779 45924 45864,73 45631,05 45865 -233,68 0 233,68 

 
 

Kapitálové akcie za rok 2015 
 
Projekt 5.2.1. Údržba MK   

� Vybudovanie oporného múrika pri Polícii – v druhej polovici roka 2015 sme vybudovali základ oporného múrika pri polícii pozdĺž 
schodiska. Akcia bola vykonaná dodávateľsky.  

 
Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK   

� Výkyvná radlica a zimný rozmetač – v prípade poruchy vozidla Tatra sme nemali zabezpečený zdroj čistenia a posýpania MK. Z tohto 
dôvodu sme v 4.zmene rozpočtu žiadali navýšenie kapitálového príspevku o zakúpenie výkyvnej radlice a zimného rozmetača pre potreby 
zimnej údržby MK. Zariadenia sme zakúpili v decembri 2015.  
 

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu  
� Stojan na naftu – ako spotrebiteľ pohonných látok sme povinní používať certifikovaný stojan na výdaj PHM na základe osvedčenia 

o zaradení do evidencie spotrebiteľov PHM, ktorý vydal colný úrad v Banskej Bystrici. Keďže doposiaľ používaný stojan nezodpovedal 
príslušným predpisom a normám, zakúpili sme certifikovaný výdajný stojan spĺňajúci všetky potrebné kritériá.  

 
Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO 

� Zberný dvor pre separovaný odpad – na území mesta Nová Baňa vykonávame zber a triedenie odpadov. Ich skladovanie na dvore TS 
bolo v rozpore s legislatívou. Za účelom ekologicky bezpečného skladovania odpadov nám bol poskytnutý príspevok na zakúpenie 
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a osadenie kontajnerov. V apríli 2015 sme zakúpili 3 kontajnery - EKOSKLADY od firmy UNIKOV Nitra, s.r.o. v celkovej sume 15 306 
€. Kontajnery sú rozdelené nasledovne: sklad olejov, sklad elektro odpadu a sklad nebezpečného odpadu. V 2.zmene rozpočtu sme žiadali 
dofinancovať kontajnery o doplnenie príslušenstva a vybavenia stojanmi a regálmi z dôvodu bezpečného uloženia odpadov a v zmysle 
zákona o odpadoch. Ekosklady sme vybavili postupne potrebným príslušenstvom, stojanmi a regálmi v priebehu druhej polovice roka. 
V súčasnosti sú kontajnery na odpad kompletne vybavené.  

 
Podprogram 8.9. 

� Chladiaca technológia – kapitálové prostriedky sme pôvodne žiadali na zakúpenie chladiaceho boxu na dve telá pozostalých. Avšak 
v 4.zmene rozpočtu sme upravili požiadavku na kapitálové prostriedky v dôsledku povinnosti, ktorá nám vychádza zo zákona 
o pohrebníctve č. 131/2010, § 8 ods. 4 pís. h, v ktorom je uvedená nasledovná povinnosť: „ukladať ľudské pozostatky do času pochovania 
do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0 C° do 5 C°“. Preto sme namiesto zakúpenia 
chladiaceho boxu požadovali navýšenie schváleného rozpočtu na vybavenie miestnosti chladiacou technológiou.  

 
� Oplotenie cintorína – v roku 2015 sme plánovali zakúpiť nové oplotenie vo výmere 200 m v časti nad bytovkou na ul. Cintorínska. 

Akciu sme však nestihli zrealizovať, z dôvodu čoho bol kapitálový príspevok v 4.zmene rozpočtu o plnú sumu ponížený.
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Rozpočtové hospodárenie TS za rok 2015 
 

Sumarizácia rozpočtového hospodárenia TS za rok 2015 – skutočnosť v € 
  Príjmy Výdavky  Poznámka 
Vlastné príjmy 51 592,63 51 592,63 Vlastné príjmy 
Transfer bežný 678 456,46 632 836,58 Výdavky celkom bez výdavkov z vl. príjmov 
Bežné spolu 730 049,09 684 429,21   
Kapitálový transfer 45 864,73 45 631,05 Kapitálový transfer 
Kapitálové spolu 45 864,73 45 631,05   
 
Celkom 775 913,82 730 060,26   
Vrátený transfer 45 853,56  

 
TS vrátili mestu Nová Baňa začiatkom roka 2015 sumu vo výške 6 519,94 € ako zostatok bežného 
transferu z roku 2014. Okrem toho bol MsZ v 1. zmene rozpočtu schválený odvod cintorínskych 
poplatkov minulých rokov zriaďovateľovi vo výške 31 995,68 €, ktoré sme odviedli na účet mesta 
v mesiaci máj 2015. Vlastné príjmy TS za rok 2015 boli vo výške 51 592,63 €. Boli tvorené 
predovšetkým z predaja služieb, ktoré sme počas tohto obdobia vykonávali v rámci našej hlavnej 
činnosti. Ide o nasledovné služby: 
� Príjmy z poplatkov za nájom stola na tržnici a za predané bloky na tržnici = 2 390 €, 
� Príjmy za odvoz kalu zo septika a za práce drvičom = 12 452,49 €, 
� Príjmy z tržieb z cintorína, z toho: 

o Z nájmu za hrobové miesto na 10 a 20 rokov = 17 401,90 €,  
o Za poskytnuté služby = 6 479 €, 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. 

o  Z dobropisov = 1 715,25 €  
� Príjem za používanie naftovej nádrže Bencalor, opravy a výmeny naftového stojana od 

Mestských lesov a Banskobystrickej regionálnej správy ciest = 3 531,03 €, 
� Príjmy z používania mestského WC = 1 039,18 €,  
� Príjmy z dobropisov na mestskom WC = 501,75 €, 
� Ostatné príjmy za čiastkovú úhradu faktúry = 230 € - jedná sa o splácanie za poškodené 

smetné koše na základe dohodnutého splátkového kalendára, 
� Príjem za separovaný odpad – za obaly z papiera a lepenky, plastov, skla, kovového odpadu 

a dodanie elektroodpadu = 3 124,81 €,  
� Príjem z tržieb za používanie WC a sprchy na Tajchu počas prevádzky v lete a za vykonanie 

prác na zazimovanie objektu = 432,50 € 
� Príjmy z vratiek, ako vratka za nespotrebované mýto a palubnú jednotku = 101,02 €.  
� Príjem z vratiek na spoločnej správe ako vratka za december 2014 – prevod z účtu PČ na 

účet HČ = 570,56 €,  
� Úroky na spoločnej správe = 4,27 €, 
� Príjmy z dobropisov na spoločnej správe = 23,44 €,  
� Príjmy z dobropisov na verejnom osvetlení = 1 205,56 €, 
� Príjmy z dobropisov v rekreačnej oblasti Tajch = 82,43 €,  
� Príjmy z dobropisov na správe štadióna = 307,44 €,  

Príjmy z dobropisov boli v celkovej výške 3 835,87 €. Boli to príjmy za nespotrebovanú elektrickú 
energiu za rok 2014. Preplatky od Stredoslovenskej energetiky, a.s. nám boli vrátené v januári 
2015.  
Vo výdavkoch sme použili všetky prostriedky z vlastných príjmov. Za rok 2015 sme vrátili 
zriaďovateľovi nepoužitý transfer vo výške 45 853,56 €, a to vo februári 2016.  



10 
 

Plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za rok 2015 
 
 

Číslo 
programu 

Klasifikácia 
funkčná 

Názov činnosti 
Plán 

vlastných 
zdrojov 

Plnenie 
výnosov z 
vl. zdrojov 

Plán 
príspevku 

MsÚ 
schválený 

Plán 
príspevku 
MsÚ po 
úpravách 

Skutočne 
poskytnutý 
príspevok 

Plnenie 
výnosov z 
príspevku 

MsÚ 

Prečerpaný / 
nedočerpaný 

príspevok 

Plán 
odpisov 

Plnenie 
odpisov 

Plán 
nákladov a 
výnosov 

schválený 

Plán 
nákladov a 
výnosov 
upravený 

Plnenie 
nákladov 
celkom 

Plnenie 
výnosov 
celkom 

Hospodársky 
výsledok 

2.3.  08.3.0. Mestský rozhlas 0 0,00 1 270 2 822 2 267 1 853,78 413,22 0 1 392 1 270 2 822 3 197,57 4 102,56 904,99 

5.2.1.  04.5.1. Doprava - údržba MK-BN 0 838,91 87 236 113 991 113 030 89 246,15 23 783,71 1 067 4 164 88 303 115 058 92 409,71 94 063,11 1 653,40 

5.2.2.  04.5.1. Zimná údržba MK 0   41 526 47 826 47 664 52 876,69 -5 212,29 259 397 41 785 48 085 50 301,10 53 273,69 2 972,59 

5.2.3.  04.5.1. Doprava - vozidlá TS 0 3 504,12 62 778 67 027 67 027 51 635,57 15 391,43 1 868 1 927 64 646 68 895 57 854,59 56 449,13 -1 405,46 

5.2. 04.5.1. Spolu: Doprava 0 4 343,03 191540 228844 227 721 193758,4 33962,85 3 194 6 488 194 734 232 038 200 565,40 203 785,93 3 220,53 

6.1.1.  05.1.0. Nakladanie s odpadmi 0 1 569,57 114 950 132 065 127 252 131 468,49 -4 216,78 1 626 3 718 116 576 133 691 144 160,35 136 756,06 -7 404,29 

6.1.2.  05.1.0. Nakladanie s odpadmi BRKO 8 500 12 147,65 19 579 20 992 20 992 12 278,14 8 713,86 4 260 4 254 32 339 33 752 28 613,51 28 160,98 -452,53 

6.3.2.  05.1.0. Čistiaca technika 0 0,00 12 530 12 530 12 530 10 729,90 1 800,10 0 0 12 530 12 530 7 811,43 10 729,90 2 918,47 

6. 05.1.0. Spolu: Nakladanie s odpadmi 8 500 13 717,22 147 059 165 587 160 774 154 476,53 6 297,18 5 886 7 972 161 445 179 973 180 585,29 175 646,94 -4 938,35 

8.1. 04.1.1. Spoločná správa 0 850,99 138 905 142 003 140 865 142 877,44 -2 012,11 2 245 2 703 141 150 144 248 146 044,06 146 753,51 709,45 

8.5. 06.2.0. Verejná zeleň 0 0,00 49 155 49 599 49 594 42 675,03 6 918,47 1 892 2 491 51 047 51 491 45 067,11 45 166,03 98,92 

8.7. 06.4.0. Verejné osvetlenie 0 0,00 52 988 55 659 54 869 61 707,59 -6 838,19 130 128 53 118 55 789 63 121,04 61 834,08 -1 286,96 

8.8.1. 06.6.0. Verejné WC 1500 2 121,95 11 367 11 443 11 443 8 598,12 2 844,88 0 0 12 867 12 943 10 645,04 10 720,07 75,03 

8.8.2. 06.6.0. Trhovisko 2 000 2 390,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0 2 000 2 000 771,24 2 390,00 1 618,76 

8.8. 06.6.0. Spolu: Bývanie a občianska 
vybavenosť 

3 500 4 511,95 11 367 11 443 11 443 8 598,12 2 844,88 0 0 14 867 14 943 11 416,28 13 110,07 1 693,79 

8.9. 08.4.0. Pohrebníctvo   15 815 13089,84 9 051 10 662 10 160 3 033,22 7 127,18 521 603 18 242 26 998 29 049,22 16 726,06 -12 323,16 

8.10. 08.1.0. Tajch - rekreačná oblasť  0 432,50 1 015 4 147 2 567 2 957,78 -391,08 2 091 2 609 3 106 6 238 5 991,50 22 768,52 16 777,02 

9.3.2. 08.1.0. Správa štadióna 0 0,00 15 281 16 781 16 769 19 471,76 -2 702,52 7 308 7 308 22 589 24 089 26 874,63 9 153,74 -17 720,89 

  08.1.0. Kúpalisko 0 0,00 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 0,00 0 1 532 1 427 1 426,92 0,00 4 218 4 441 4 218 5 750 5 867,92 5 867,92 0,00 

10.5. 08.2.0. Jarmok 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 3 441,65 0,00 -3 441,65 

Spolu 27 815 36 945,53 617 631 689 079 678 456 632 837 45 619,88 28 463 37 113 666 764 745 357 722 199,67 705 893,36 -16 306,31 

 
 
 



 

Plnenie plánu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za rok 2015 

 
Na rok 2015 bol pre TS mesta Nová Baňa schválený rozpočet nákladov a výnosov vo výške 
666 764 €. V priebehu roka sa rozpočet zmenil na základe zmien a presunu rozpočtu. Vykonaním 4. 
zmien a 1 rozpočtového presunu bol celkovo upravený na sumu 745 357 €. Náklady na HČ za rok 
2015 boli vo výške 722 199,67 € a výnosy 705 893,36 €. Výsledok hospodárenia bol -16 306,31 €.  
 

Projekt 2.3.1. Údržba mestského rozhlasu TS 
TS zabezpečujú bežnú údržbu mestského rozhlasu. Náklady boli tvorené spotrebou PHM, 
materiálu, miezd a poistenia. Bola tu tiež zúčtovaná oprava dosiek VISO vo výške 997 €. Náklady a 
výnosy z odpisov boli za rok 2015 vo výške 1 392 €. Plnenie výnosov z príspevku mesta bolo vo 
výške 1 853,78 €, z toho 997 € bol bežný účelový príspevok poskytnutý na opravu dosiek VISO.  
 

Projekt 5.2.1. Údržba MK 
Celkové náklady na tomto projekte boli vo výške 92 409,71 €. Tvorila ich spotreba PHM, ND, 
spotreba materiálu, pneumatiky, oleje, služby, bežné drobné opravy, opravy MK dodávateľsky, 
školenia vodičov, mzdy, zákonné zdravotné a sociálne poistenie, odvody, stravovanie, povinný 
prídel do SF, ochranné prostriedky, povinné zmluvné poistenia vozidiel a odpisy.  
Začiatkom roka 2015 sme vykonali opravu havarijného stavu vozovky, keď po zimnej prevádzke 
došlo k poškodeniu križovatky na ul. Záhradná a Kútovská a taktiež k poškodeniu rigolu na odvod 
vody. Náklady na opravu predstavovali sumu vo výške 2 400 €. Keďže išlo o nepredvídanú a 
neplánovanú opravu, vynaložené náklady nám boli dofinancované na základe schválenia 2. zmeny 
rozpočtu. V prvej aj v druhej polovici roka sme vykonávali čistenie rigolov a úpravy MK podľa 
potreby v celkovej dĺžke 23,8 km. Čistenie a úpravy MK boli vykonané na uliciach Záhrbská, 
Bôrina, Viničná cesta, Kamenárska, Matiašova, Kútovská, Laznícka, Prírodná a Kolibská. Okrem 
toho sme kompletne opravovali cestu Bexápel v dĺžke cca 0,35 km – prekopanie, štrkovanie, 
zhotovenie odrážok a rigolov. Na základe jednotlivých zmien rozpočtu nám boli schválené 
prostriedky na účelové akcie. V druhej polovici roka sme opravili MK Chotár. Náklady na 
zakúpenie a prepravu asfaltovej zmesi pre opravu MK boli v celkovej hodnote 3 304,14 €. Okrem 
toho boli náklady tvorené tiež opravou výtlkov MK podľa zoznamu ulíc: Brezová, Bôrina, Viničná, 
Hrádza, Tajch Kútovská. Asfaltovanie, frézovanie, penetrácia a vysprávky boli vykonané 
dodávateľsky, pričom realizované boli infratechnológiou. Náklady na opravu boli 10 000 €. 
V auguste sme dali vyhotoviť a osadiť zábradlie pri VÚB v hodnote 1 200 €. Dodávateľom bola 
spoločnosť SC ZAMKON, s.r.o. Náklady na opravu schodov pri Zlatom Bažante boli vo výške 
1 999,92 €, pričom opravu vykonala firma UNISTAV NB, s.r.o. Realizovaná bola len oprava 
podestovej časti medzi dvomi schodišťami. V roku 2016 bude ukončená oprava horných a dolných 
schodísk. Vo výške 1 519,40 € sme zakúpili farbu na značenie prechodov a dopravné značenie. 
Náklady 1 850 € tvoril nákup tabuliek pre označenie autobusových čakární. Tiež sme dali 
dodávateľsky zomlieť asfaltovú drvu. Náklady za túto službu boli vo výške 2 498,76 €. Celkové 
náklady na jednotlivé účelové akcie boli za rok 2015 vo výške 22 372,22 €.  
Náklady a výnosy tvorené odpismi boli vo výške 3 978,05 €. Odpisy z vlastnej činnosti boli 185,95 
€. Najvyšším nákladom na projekte Údržba MK bolo zakúpenie a výdaj štrkov, pieskov a asfaltu 
v celkovej hodnote 11 088,84 €. Štrky a asfalt boli použité na asfaltovanie ulíc Hornozemská, 
Kalvárska, Záhrbská, Prírodná, Slameníkova, Poliačikova cesta a Mariánska.  
Výnosy okrem odpisov tvoril príspevok mesta vo výške 89 246,15 € a ostatné výnosy 
z prevádzkovej činnosti – ako poskytnutá drva z mesta na opravu MK vo výške 838,91 €.  

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 
Náklady spolu 666 764,00 745 357,00 96,89 722 199,67 
Výnosy spolu 666 764,00 745 357,00 94,71 705 893,36 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 - 16 306,31 
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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. Okrem toho sa na tomto stredisku účtujú náklady za autosúčiastky, poplatky 
mobilnému operátorovi, zmluvné a havarijné poistenie vozidiel ZC629AF, ZC638AF a traktorov, 
odpisy. Z dôvodu dlhej zimy trvali služby na zimnej údržbe do konca apríla 2015. Tým vzrástli 
náklady nielen na mzdových prostriedkoch, ale tiež na službách za odhŕňanie snehu a pohotovosť. 
V 2. zmene rozpočtu mesta sme preto žiadali dofinancovanie zimnej údržby a navýšenie pôvodného 
rozpočtu. Celkové náklady za rok 2015 boli pritom vo výške 50 301,10 €. Z toho najvyšším 
nákladom okrem miezd boli služby našich dodávateľov za odhŕňanie snehu, ktoré boli vo výške 
9 148,60 €. Kvôli nepriazni počasia v prvej polovici roka bolo potrebné dopĺňať posypový materiál 
v pravidelných intervaloch. Prepravné náklady za prepravu posypového materiálu boli za rok vo 
výške 3 110,18 €. Ku koncu roka 2015 sme zakúpili násypku na posypový materiál v hodnote 
1 437,60 €. Násypku sme zakúpili z dôvodu zefektívnenia a urýchlenia času nakládky posypového 
materiálu, čím očakávame zníženie opotrebovanosti vozidiel využívaných na zimnú údržbu ciest. 
Náklad vo výške 543,60 € tvorila oprava havarijného stavu radlice slúžiacej na odhŕňanie snehu 
počas zimnej údržby. Náklady a výnosy z odpisov boli za rok vo výške 397 €. Ostatné výnosy boli 
tvorené z príspevku mesta vo výške 50 895,49 €.  
Vzhľadom na dlhotrvajúcu zimu, nepriazeň počasia, nepretržitých služieb a pohotovosti za 
odhŕňanie snehu až do konca apríla, sme rozpočet na Zimnej údržbe MK vyčerpali takmer celý už 
v prvej polovici roka. Napriek dofinancovaniu sme prekročili rozpočet o 5 212,29 €, čo sme kryli 
ušetrenými prostriedkami z iných stredísk.    
 

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu 
Na uvedenej činnosti evidujeme vykonávanie opráv všetkých vozidiel a majetku TS vlastnými 
zamestnancami. Náklady tvorili PHM, autosúčiastky, pneumatiky, oleje a iný všeobecný materiál 
ako napr. tachografové kotúče, materiál za plyn a kyslík, materiál potrebný pri údržbárskych 
prácach, ďalej nájomné za kyslíkové a plynové fľaše, služby mobilného operátora, príprava a 
preprava vozidiel na STK, revízie, školenia vodičov a strojníkov, poistenia, mzdy, odvody, 
ochranné prostriedky a pod. Celkové náklady za rok boli vo výške 57 854,59 €. Najvyššie boli 
pritom náklady za spotrebu náhradných dielov a autosúčiastok vo výške 3 756,20 €, iný všeobecný 
materiál 3 878,98 € a za opravy a údržbu vozidiel a zariadení 6 109,85 €, z čoho 3 600 € boli 
poskytnuté účelové prostriedky na opravu havarijného stavu prednej nápravy a ramena na stroji 
UN053 zabezpečujúceho čistenie prícestných rigolov, ktoré sme vyčerpali v plnej výške. Okrem 
toho bolo potrebné zakúpiť nové pneumatiky na vozidlá UNC 8 ks, Tatra 2 ks. Náklady na ich 
zakúpenie boli vo výške 2 118,40 €. Náklady a výnosy tvorené z odpisov boli vo výške 1 309,44 €. 
Odpisy z vlastných zdrojov boli vo výške 617,46 €.  
Okrem odpisov boli tvorené výnosy tiež z príspevku mesta vo výške 51 635,57 € a výnosy z predaja 
služieb vo výške 3 504,12 €. Jedná sa o refakturáciu Banskobystrickej regionálnej správe ciest 
a Mestským lesom za opravu a výmenu výdajového stojana nafty vo výške 3 200 €, ktorý sa zakúpil 
z kapitálového príspevku mesta. Taktiež je vo výnosoch zúčtované % nákladov na prevádzku 
a obsluhu benkaloru za rok 2015 vyššie spomenutým odberateľom vo výške 304,12 €.  
 

Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnym odpadom 
Na tomto projekte sledujeme odvoz odpadu kukavozmi, zber separovaného 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 vo výške 144 160,35 € tvorili spotreba PHM, náhradných dielov a autosúčiastok, 
olejov, bežná údržba vozidiel, mzdy, odvody, stravné, odpisy, poistné vozidiel. Podľa potreby boli 
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pracovníčkou TS čistené priestory mesta, okolo kontajnerov na sídliskách a okolo zberných miest. 
V prvej polovici roka sme z účelových prostriedkov zakúpili 3 ks plastových kontajnerov 1 100 l  
v hodnote 624,60 €, ktoré bolo potrebné zakúpiť z dôvodu výmeny za nevyhovujúce. 1 ks je 
využívaný na Dolnom dvore TS a 2ks na Hornom dvore TS na triedený odpad. Okrem toho sme na 
základe schváleného účelového príspevku začali s likvidáciou vzniknutých čiernych skládok 
v katastri mesta Nová Baňa, ktoré je potrebné operatívne odstraňovať v súvislosti s platnou 
legislatívou. Za rok 2015 boli náklady na túto činnosť vo výške 746,03 €. V apríli 2015 sme do 
majetku TS zaradili tri kontajnery – EKOSKLADY, ktoré sme zakúpili z kapitálového príspevku 
v celkovej výške 15 306 €. Z dôvodu bezpečného uloženia odpadov a v zmysle zákona o odpadoch, 
ktorý definuje a prikazuje spôsob skladovania, sme pre novovybudované ekosklady zakúpili 
potrebné vybavenie – stojany so záchytnými vaňami na skladovanie olejov, skladacie regále, 
záchytnú vaňu. Týmto sa navýšila aj hodnota ekoskladov o sumu 3 274,99 €, čím vzrástli tiež 
náklady a výnosy z odpisov, ktoré sú za rok 2015 vo výške 3 718 €. Z účelových prostriedkov sme 
na 3 kukavozy zakúpili GPS, ktoré slúžia na monitorovanie vozidiel pracujúcich pri zbere PDO a 
recyklovateľných odpadov na území mesta. Celkový náklad bol vo výške 3 750 €. Okrem toho sme 
v druhej polovici roka zakúpili a osadili smetné koše na ul. Cintorínska, Školská a Nábrežná. 
Doposiaľ osadené smetné koše boli v havarijnom stave, deravé a mnohé z nich neopraviteľné. 
Náklady na zakúpenie a výmenu starých smetných košov za nové boli vo výške 3 913,37 €.  
Výnosy tvoril príspevok mesta vo výške 131 468,49 €. Príspevok sme na tomto stredisku prečerpali 
o 4 216,78 €, čo sme kryli nedočerpaným príspevkom z iného strediska. Výnosy okrem toho tvorili 
aj tržby z predaja služieb vo výške 1 569,57 €, a to za odpredaj obalov z plastov, papiera, lepenky 
a skla.  
�

Podľa VZN mesta o odpadoch TS prevádzkujú na území mesta dva zberné dvory – zberný dvor 
vytriedených zložiek komunálnych odpadov s obsahom škodlivín a opotrebovaných pneumatík 
a zberný dvor z ostatných odpadov, a to: papiera, skla, plastov, kovov, kompozitných obalov a BIO 
odpadov zo záhrad a verejnej zelene.  
�

V roku 2015 zozbierali TS v meste Nová Baňa nasledovné 
množstvo odpadov: 

Mesto Obce 
t/m3 t/m3 

Zmiešané obaly 1,560 - 
Obaly z neb. látok 0,520 - 
Absorbenty 0,700 - 
Pneumatiky 11,400 - 
Zmiešaný odpad zo stavieb 88,330 - 
Papier a lepenka 32,690 18,815 
Sklo 43,230 55,719 
Žiarivky 0,040 - 
Chlór, fluór 5,910 - 
Olej, tuky 0,670 - 
Farby, lepidlá 2,080 - 
Akumulátory 0,010 - 
Elektro 5,060 - 
Elektrické zariadenia 6,440 - 
Plasty PET 23,500 38,040 
Kovy 0,350  
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad BRKO 730,200 169,000 
Zmes komunálneho odpadu 1 894,000 - 
Kal zo septikov 598,000 411,000 
Objemný odpad 78,290 - 
SPOLU 3 522,98 692,574 
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Projekt 6.1.2. Nakladanie s odpadmi BRKO 
Na činnosti vykonávame úpravu a odvoz BIO odpadu, vývoz odpadu zo žúmp a kalu zo septikov, 
ktoré môžeme na základe zmluvy vykonávať v rámci mikroregiónu v rozsahu priamych nákladov. 
Náklady v celkovej výške 28 613,51 € sú na PHM, autosúčiastky, oleje, servisné prehliadky, 
poplatky za likvidáciu kalov a odpadov, mzdy, odvody, stravovanie, prídel do SF, zákonné zmluvné 
poistenie vozidiel a mýtny poplatok. Z toho náklady z odpisovania strojov, zariadení a drobného 
hmotného majetku boli za rok 2015 vo výške 4 254 €, z čoho 518,81 € sú odpisy z vlastných 
zdrojov. Na vozidlo IVECO sme z účelových prostriedkov zakúpili GPS pre monitoring vozidla 
pracujúceho pri zbere BRO. Náklady boli vo výške 1 250 €.  
Výnosy na tejto činnosti tvorili okrem príspevku mesta vo výške 12 278,14 € tiež tržby z predaja 
služieb za štiepkovacie zariadenie a cisternu na vývoz fekálií v celkovej výške 12 130,80 €, 
zúčtovanie mýtneho poplatku vo výške 16,85 € a odpisy vo výške 3 735,19 €. 
�

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika 
V prvej polovici roka 2015 boli strojmi vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a 
ostatné verejné priestranstvá od posypového materiálu. Vo zvýšenej miere bolo za rok 2015 
vykonané čistenie MK a kosenie krovín a 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 v celkovej výške 7 811,43 € tvorili PHM, autosúčiastky, materiál, oleje, 
pneumatiky, opravy a údržba, emisné kontroly a STK, mzdy, zákonné zdravotné a sociálne 
poistenie, poplatky diaľničné a mýtne, poplatky za Tagru, a povinné zmluvné poistenie vozidiel. 
Výnosy na tomto stredisku boli tvorené z príspevku mesta vo výške 10 729,90 €. 
 

Podprogram 8.1. Spoločná správa 
Na Spoločnej správe TS boli za rok 2015 náklady vo výške 146 044,06 €. Tvorili ich predovšetkým 
spotreba materiálu, do ktorej spadá obstaranie kníh, časopisov (Účtovníctvo ROPO a obcí) a 
zákonov pre potreby mzdovej a ekonomickej účtovníčky, nákup kancelárskych pomôcok – 
zakladačov, tonerov do tlačiarní, tlačív či kancelárskeho papiera, čistiace a hygienické potreby, ale 
tiež autosúčiastky a PHM určené pre motorové vozidlo značky Škoda Felícia, ktoré sa využíva pri 
zabezpečovaní prác a zásobovaní TS.  
Okrem toho náklady tvorili aj spotreba energií, bežné opravy a údržba kancelárskych strojov, 
reprezentačné, ostatné služby, ako napr. poplatky mobilným operátorom za telefóny a internet, 
strážna služba, revízie, školenia, práce požiarneho technika a technika BOZP, ale tiež mzdy, odvody 
z miezd do poisťovní, zákonné a sociálne poistenie, DDS, náhrady príjmu pri PN, ochranné 
prostriedky, stravovanie zamestnancov a povinný prídel do SF. Náklady na sociálny fond sú tvorené 
v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy vo výške 1,25% z hrubých miezd. 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 vozidla, majetku, poplatkov za poštové služby a služby VÚB banky či odpisy.  
Najvyššie náklady za rok boli na spotrebe elektrickej energie, celkom vo výške 10 327,40 € a za 
strážnu službu vo výške 17 731,69 €. SBS bola vykonávaná dodávateľsky 3 pracovníkmi počas 
sobôt, nedieľ a sviatkov nepretržite, v pracovný deň po pracovnej dobe (t.j. od 15.00 do 7.00 hod.). 
Začiatkom roka 2015 sme dali dodávateľovi vyrobiť a namontovať zárubne a bránu na dolný dvor 
TS (garáž PG a príslušenstvo) v celkovej výške 573,89 €. V druhej polovici roka sme zakúpili aj 
vstupnú odsúvaciu bránu na horný dvor TS vo výške 1 761,44 €. Na tieto náklady nám bol 
poskytnutý bežný účelový príspevok. Náklady a výnosy z odpisov zo stavieb a budov a z hmotného 
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investičného majetku boli vo výške 2 703 €. Výnosy okrem odpisov príspevok mesta vo výške 
142 877,44 €, zúčtovanie rezervy za audit vo výške 846,72 € a úroky z bankových účtov 4,27 €.  

 
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, zneškodnenie burín, pravidelné 
kosenie verejných zelených plôch. Za prvý polrok bolo pracovníkmi TS pokosených celkovo 231 
566 m2 zelených plôch a vysadených 7 stromov na ul. Bernolákova. Okrem toho nám v máji 
dodávateľsky vysadili závesné kvetináče v celkovej hodnote 1 072 €. V druhom polroku bolo 
pokosených 13 856 m2 Kosenie prebiehalo podľa potrieb v nasledovných počtoch a etapách:   
� kosenie mestských parkov je vykonávané 2x mesačne,  
� kosenie rigolov je vykonávané priebežne podľa potreby,  
� kosenie mimo centra mesta je vykonávané štvrťročne,  
� kosenie ostatných mestských plôch je vykonávané 1x za polrok.  

Z toho sídliská boli pokosené 2x, ul. Cintorínska a vstup do Novej Bane 3x. Prícestné rigoly 
a ostatné plochy boli kosené 1x. Náklady tvorili tiež PHM, autosúčiastky, náhradné diely na 
kosačky, opravy a servis, materiál, mzdy a odvody, stravovanie, povinný prídel do SF, ochranné 
prostriedky či odpisy. V roku 2015 sme zakúpili parkovú kosačku v hodnote 567 €, krovinorez 
v hodnote 457,50 € a motorovú pílu v hodnote 550 €, na čo nám bol od mesta poskytnutý bežný 
účelový príspevok. Výnosy tvorili okrem príspevku mesta vo výške 42 675,03 € tiež odpisy z budov 
a stavieb a zo strojov a zariadení vo výške 2 491 €.  
 

Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie 
Na verejnom osvetlení sledujeme predovšetkým spotrebu elektrickej energie pre verejné osvetlenie 
mesta a priľahlých častí patriacich do katastra. Za rok 2015 boli tieto náklady vo výške 44 459,44  
€, ktoré sme platili formou preddavkových platieb vždy k 15. dňu v mesiaci. Okrem elektrickej 
energie tvorili náklady elektromateriál, PHM, autosúčiastky, školenia, mzdy, odvody, SF, ochranné 
prostriedky a odpisy. Na tomto stredisku vykonávajú pracovníci TS tiež montážne a demontážne 
práce vianočnej výzdoby. Vplyvom nepriaznivého počasia boli vykonané rozsiahlejšie opravy na 
verejnom osvetlení ul. Viničná, Železničný rad a Dlhá lúka. Celkové náklady na verejnom osvetlení 
boli za rok 2015 vo výške 63 121,04 €. Z toho plnenie odpisov zo stavieb a budov bolo vo výške 
128 €. Z mesta nám bol poskytnutý príspevok na revíziu rozvádzačov VO, ktorú je potrebné robiť 
pravidelne raz za 4 roky. Výnosy tvoril okrem odpisov príspevok mesta vo výške 61 707,59 €. 
Príspevok sme však prečerpali o 6 838,19 €, čo sme kryli z nedočerpaného príspevku iného 
strediska. Príspevok sme prečerpali z dôvodu prevyšujúcich výdavkov na spotrebu elektrickej 
energie. Napriek vratkám za elektrinu na začiatku roka 2015 nám boli stanovené na rok 
preddavkové platby, ktoré boli každý mesiac nemenné.   
 

Projekt 8.8.1. Verejné WC 
Náklady na verejnom WC 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. Celkové 
náklady za rok boli vo výške 10 645,04 €.  
Výnosy tvoril poplatok vyberaný za používanie verejných WC od občanov v celkovej výške 
1 213,20 €, zúčtovanie príjmu z používania verejného WC od Royal Press 62,80 €, refakturácia 
elektrickej energie z nájmu za používanie novinového stánku vo výške 845,95 € a príspevok mesta 
8 598,12 €.  
�

�
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Projekt 8.8.2. Správa trhoviska 
Náklady na trhovisku sú hradené z vlastných výnosov TS. Náklady vo výške 771,24 € tvorili 
spotreba materiálu, energií – vody a elektriny, mzdy, odvody a SF. Výnosy boli tvorené z poplatku 
vyberaného na tržnici a z prenájmu stolov na tržnici v celkovej výške 2 390 €.   
�

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo 
Náklady na Pohrebníctve boli za rok 2015 vo výške 29 049,22 €. Tvorili ich spotreba PHM, 
kancelárskeho a iného všeobecného materiálu, energie, bežné opravy a údržba zariadení, školenia, 
cestovné, služby mobilného operátora za telefón a internet, poplatky za poštovné, známky, mzdy 
a odvody, SF, poistenie majetku.  
Najvyšším nákladom na tejto činnosti bolo kosenie cintorína dodávateľsky, a to celkovo 5 531,60 
€1. Kosenie vykonávala spoločnosť AROWANA, s.r.o. v mesiacoch máj, jún, august, september 
a pre priazeň počasia aj v októbri. Celkovo bolo dodávateľsky pokosených 39 012 m2 zelených 
plôch na cintoríne. Dodávateľsky sa pritom kosil cintorín 5x. Okrem toho sme s pomocou hasičov 
spílili 4 stromy na cintoríne pre poškodzovanie obruby hrobov prenajatých hrobových miest. 
V druhej polovici roka sme dali vymaľovať obradnú miestnosť v Dome smútku. Náklady na túto 
činnosť boli vo výške 260 €. Okrem toho sme z príspevku mesta zakúpili nový nerezový stojan na 
uloženie rakiev v hodnote 938,40 €, keďže predchádzajúce zariadenie v drevenom prevedení bolo 
v rozpore s novelizovaným zákonom o pohrebníctve.  
Náklady a výnosy z odpisov boli vo výške 603 €. Výnosy okrem toho tvorili tržby z predaja služieb, 
konkrétne tržby za: vstup do cintorína 651 €, nájom obradnej siene 2 975 €, poplatok vyberaný za 
spotrebu vody 48 €, výzdoba obradnej siene pri smútočnom obrade 30 €, chladiaci box 2 775 € 
a tržby z nájmu hrobového miesta na 10 a 20 rokov v celkovej výške 6 610,84 €. 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 vo výške 56 225,50 € je zúčtovaná do výnosov budúcich období (na účte 
384), z ktorých 10% a 20% bude rozpustených do výnosov v nasledovnom roku. Z príspevku mesta 
sme plnili výnosy vo výške 3 033,22 €, z čoho 938,40 € bol príspevok poskytnutý na zakúpenie 
nerezového stojana. Prevažnú väčšinu výdavkov sme kryli tržbami z predaja vlastných služieb.  

�
Podprogram 8.10. Tajch – rekreačná oblasť 

Náklady na tomto stredisku boli za rok 2015 vo výške 5 991,50 €. Z toho čiastku 2 609 € tvorili 
náklady a výnosy z odpisov. Okrem toho boli náklady tvorené spotrebou PHM, materiálu, energií, 
miezd a odvodov. Okolo cyklotrasy bolo vykonané kosenie 4x v priebehu roka. Na základe 2. 
zmeny rozpočtu nám boli pridelené účelové prostriedky na prevádzku WC a spŕch v rekreačnej 
oblasti Tajch. Preto bolo potrebné zakúpiť vybavenie (nádoby na tekuté mydlo, toaletný papier, 
koše) a spotrebný materiál (mydlo, toaletný papier, papierové utierky, čistiace prostriedky), ktorý 
bolo nutné priebežne dopĺňať. Celkové náklady na vybavenie, spotrebu materiálu, čistiacich 
a hygienických prostriedkov pre potreby prevádzkovania spŕch a WC na Tajchu, ako aj miezd 
a odvodov pracovníka, zabezpečujúceho poriadok v priestoroch boli vo výške 1 357,55 €. V druhej 
polovici roka sme zakúpili a osadili novú informačnú tabuľu na Tajchu v hodnote 549 €.  
Výnosy boli okrem odpisov tvorené plnením z príspevku mesta vo výške 1 502,97 € a tiež tržbami 
z poplatkov za používanie spŕch a WC na Tajchu vo výške 432,50 €.   
�

Projekt 9.3.2. Štadión 
Prevažnú časť nákladov a výnosov tvorili odpisy zo stavieb, strojov a zariadení, ktorých výška bola 
7 308 €. Ostatné náklady tvorila spotreba PHM, náhradných dielov, materiálu, služby, spotreba 
energií, mzdy a odvody. Na základnú údržbu a starostlivosť o trávnik na štadióne je potrebné 
pravidelné hnojenie. Náklady na hnojivo spolu s prepravou za rok 2015 predstavovali 3 010 €. 
Okrem toho sme zakúpili linajkovaci  koncentrát v hodnote 1 591,76 €. V auguste sme dali 
                                                 
1 ���������	�
����������� 
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dodávateľsky ošetriť trávnik na ihrisku. Náklady na ošetrenie a postrek trávnika boli vo výške 300 
€. Kosenie a zavlažovanie futbalového ihriska sme vykonávali podľa potreby 2x do týždňa. 
Z hygienických dôvodov sme dali dodávateľsky vymaľovať a zatepliť šatne na štadióne a zasadaciu 
miestnosť na ihrisku. Náklady za túto službu boli vo výške 580 €. V prvej polovici roka došlo na 
prívodnej trase vodovodného potrubia medzi TS a areálom štadióna k neplánovanej poruche 
vodovodného potrubia. Náklady na spotrebu vody tak boli oproti vlaňajšiemu roku výrazne vyššie, 
a to 1 488,24 €. Poruchu sme opravili ihneď po jej zistení. Výnosy boli tvorené z odpisov a z 
príspevku mesta vo výške 19 471,76 €.  

 
Podprogram 9.4. Detské ihriská 

Na tomto stredisku sú náklady a výnosy tvorené z odpisov zo stavieb, ktoré boli vo výške 4 441 €. 
Ide konkrétne o ihriská a športoviská na uliciach Štúrova, Sekvoja, Nábrežná a Školská. V druhej 
polovici roka sme okrem toho zakúpili materiál na opravu a nadstavbu jestvujúceho oplotenia a 
montáž volejbalových stĺpov na športovisku Štúrova. Náklady na túto činnosť vo výške 1 426,92 € 
boli hradené z príspevku mesta.  
 

Podprogram 10.5. Jarmok 
Náklady vo výške 3 441,65 € boli tvorené spotrebou materiálu, PHM, miezd, odvodov 
a ochranných prostriedkov pri príležitosti Novobanského jarmoku. Výnosy na tomto stredisku 
netvoríme ani nedostávame od mesta príspevok na činnosť. Hradíme ho teda z neminutých 
vlastných príjmov iných stredísk.  
�

Kúpalisko 
Toto stredisko nie je v prevádzke, náklady a výnosy za rok 2015 boli tvorené len z odpisov zo 
stavieb, strojov a zariadení vo výške 978 €.  
 

 

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 odst. 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, všeobecný materiál, štrky, 
cement, obaľovanú drvu, elektrickú energiu, vodu, opravy a údržbu vozidiel a náradia. Ďalej tu bola 
účtovaná časť nákladov na strážnu službu, 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. 9/2009 Rozúčtovanie 
nákladov na hospodársku činnosť – podnikanie.  
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Dodatok   č. 1/2015/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 2015:   
podnikateľské výnosy:      54 120,12 € 
výnosy celkom:     789 044,41 € 
% nákladov:             7 % 
 
Čl. 3  
Výška % na výpočet nákladov na podnikanie 
Pre výpočet nákladov na podnikanie sa v roku 2015 používa % vypočítané na konci roka 2014 vo 
výške 7 %. V ďalších  rokoch sa bude používať % nákladov vypočítané za predchádzajúci rok. 
 
Na vedľajšej činnosti boli v roku 2015 náklady a výnosy vo výške:   
Náklady                                                 68 075,37 €  
Výnosy                                                 69 315,77 €       
Hospodársky výsledok                 1 240,40 € 
 
Zostatok na bankovom účte podnikateľskej činnosti bol k 31.12.2015 vo výške 9 664,26 €.  

 
 

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia k 31.12.2015  
na podnikateľskej činnosti TS 

�

Funkčná 
klasifikácia 

Stredisko Názov  Výnosy 
Výnosy 

z 
odpisov 

Výnosy 
celkom 

Náklady Odpisy 
Náklady 
celkom 

HV 

04.5.1 151 Údržba MK 0 0 0 65 0 65 -64,91 

04.5.1 157 
Ostatné výdavky na 
dopravu 

12 837 0 12 837 16 936 3 962 20 898 -8 060,90 

04.5.1 163 Nájom za podperné body 1 916 0 1 916 0 0 0 1 915,65 
04.5.1   Doprava 14 753 0 14 753 17 001 3 962 20 963 -6 210,16 
05.1.0 158 Nakladanie s odpadmi 25 461 0 25 461 10 559 0 10 559 14 902,14 
05.1.0 161 Odvoz kontajnerov 10 435 0 10 435 9 167 0 9 167 1 267,29 
05.1.0 169 Odpredaj 16 044 0 16 044 13 506 0 13 506 2 537,66 
05.1.0   Nakladanie s odpadmi 51 940 0 51 940 33 233 0 33 233 18 707,09 
04.1.1 159 Spoločná správa 969 0 969 13 063 0 13 063 -12 094,43 
06.4.0 153 Verejné osvetlenie 1 655 0 1 655 817 0 817 837,90 

Spolu 69 316 0 69 316 64 113 3 962 68 075 1 240,40 
 
 
Náklady na podnikateľskej činnosti: 

Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny 

Náklady Číslo 
riadku  

2015 

Hlavná 
činnos ť 

Podnikate ľská 
činnos ť Spolu 

a b c 1 2 3 

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)  1 212052,05 8202,96 220255,01 
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501 Spotreba materiálu 2 149195,24 7555,28 156750,52 
502 Spotreba energie 3 62856,81 647,68 63504,49 
51 Služby (r. 007 až r.010)  6 97687,37 15395,85 113083,22 
511 Opravy a udržiavanie 7 30359,36 4579,02 34938,38 
512 Cestovné 8 62,52 0,72 63,24 
513 Náklady na reprezentáciu 9 284,91 3,62 288,53 
518 Ostatné služby 10 66980,58 10812,49 77793,07 
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016)  11 364013,51 16969,86 380983,37 
521 Mzdové náklady 12 255573,68 12121,63 267695,31 
524 Zákonné sociálne poistenie 13 87508,92 4196,49 91705,41 
525 Ostatné sociálne poistenie  14 2694,60 83,90 2778,50 
527 Zákonné sociálne náklady 15 17691,91 567,84 18259,75 
528 Ostatné sociálne náklady 16 544,40  544,40 
53 Dane a poplatky (r.018 až r.020)  17 2419,71 8092,20 10511,91 
531 Daň z motorových vozidiel 18  6376,71 6376,71 
538 Ostatné dane a poplatky 20 2419,71 1715,49 4135,20 
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnos ť (r.022 až r.028)  21  13303,91 13303,91 
542 Predaný materiál 23  13303,91 13303,91 

55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finan čnej 
činnosti a zaú čtovanie časového rozlíšenia (r.030 + r.031 + r.036 + r.039)  

29 38012,90 4839,06 42851,96 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 37112,90 3962 41074,90 
 Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 900,00 877,06 1777,06 

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti  32  877,06 877,06 
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 900,00  900,00 
56 Finan čné náklady (r. 041 až r.048)  40 8013,43 711,38 8724,81 
568 Ostatné finančné náklady 47 8013,43 711,38 8724,81 

Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 +r.021 + r.029 + r.040 + 
r.049 + r.054) 64 722198,97 67515,22 789714,19 

 
 
Výnosy z podnikateľskej činnosti: 
Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny 

Výnosy, da ň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo 
riadku  

2015 

Hlavná 
činnos ť 

Podnikate ľská 
činnos ť Spolu 

a b c 1 2 3 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 65 28627,94 50701,88 79329,82 
602 Tržby z predaja služieb 67 28627,94 50701,88 79329,82 
63 Daňové a colné výnosy a výnosy  z poplatkov (r. 080 až  r. 082) 79 16,85 1455,61 1472,46 
633 Výnosy z poplatkov 82 16,85 1455,61 1472,46 
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti  (r. 084 až r. 089)  83 7449,75 16290,54 23740,29 
642 Tržby z predaja materiálu 85  16290,54 16290,54 
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 7449,75  7449,75 

65 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a  
finan čnej činnosti a zú čtovanie časového rozlíšenia (r.091 + r.096 + 
r.099) 

90 846,72 866,70 1713,42 

  Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti  (r. 092 až  r. 
095) 

91 846,72 866,70 1713,42 

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 93 846,72 866,70 1713,42 
66 Finan čné výnosy (r. 101 až r. 108)  100 4,27 1,04 5,31 
662 Úroky 102 4,27 1,04 5,31 

69 

Výnosy z transferov a rozpo čtových príjmov v obciach, vyšších 
územných celkoch a v rozpo čtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným  celkom (r. 125 
až r. 133) 

124 668947,83  668947,83 

691 
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 
územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 

125 632836,58  632836,58 

692 
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 
územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 

126 35789,17  35789,17 

693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných 
subjektov verejnej správy 

127 322,08  322,08 

Účtová trieda 6 celkom   sú čet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 +  r.100 + 
r.109 + r.114 + r.124) 134 705893,36 69315,77 775209,13 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  ( r.134 - r. 064) (+/-) 135 -16305,61 1800,55 -14505,06 
591 Splatná daň z príjmov 136 0,70 396,24 396,94 
595 Dodatočne platená daň z príjmov 137  163,91 163,91 

Výsledok hospodárenia po zdanení   r. 135 - (r.136,  r.137) (+/ -) 138 -16306,31 1240,40 -15065,91 
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Plnenie hlavných ukazovateľov rozpočtu na hlavnej a vedľajšej činnosti za rok 2015 
/1.1.2015 – 31.12.2015/ 

 

U k a z o v a t e ľ MJ 
Ročný 
plán 

pôvodný 

Ročný plán 
upravený 

Skutočnosť 
%  

plnenia 

Výnosy celkom € 666 764 745 357 705 893,36 94,71 
z toho: 602 -  vlastné výnosy € 16 220 16 220 28 627,94 176,50 
624 - Aktivácia majetku €     0,00   
633 - Výnosy z poplatkov €     16,85   
648 - Ostatné výnosy € 4 450 11 595 7 449,75 64,25 
653 - Zúčtovanie rezerv €     846,72   
662 - Úroky €     4,27   
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce – čerpanie 
z príspevku 

€ 617 631 689 079 632 836,58 91,84 

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce –
zúčtovanie odpisov 

€ 28 463 28 463 35 789,17 125,74 

693 - Výnosy samosprávy z BT zo ŠR a od i. subjektov VS €     322,08   
Výnosy podnikanie €     69 315,77   
354 - Príspevok MsÚ na prevádzku bežný transfer – prijatý € 617 631 689 079 677 206,46 98,28 
354 - Príspevok MsÚ na investície kapitálový transfer – 
prijatý 

€ 13 779 45 924 45 864,73 99,87 

spolu 354 € 631 410 735 003 723 071,19 98,38 
Náklady na prevádzku celkom € 666 764 745 357 790 275,04 106,03 
z toho: hlavná činnosť € 638 301 716 894 685 086,77 95,56 
            vedľajšia činnosť €     64 113,37   
            odpisy   HČ € 28 463 28 463 37 112,90 130,39 
            odpisy   podnikanie €     3 962,00   
 -  reprezentačné € 300 300 31,25 10,42 
Hospodársky výsledok celkom € 0 0 -15 065,91   
z toho: hlavná činnosť € 0 0 -16 306,31   
            vedľajšia činnosť € 0 0 1 240,40   

 

Počet zamestnancov prepočítaný osoby 30 30 30   
Mzdové prostriedky celkom € 250 709 258 337 267 695,31 103,62 
z toho: mzdové prostriedky bez OON € 241 747 245 486 257 605,31 104,94 
O O N € 8 962 12 851 10 090,00 78,52 
z toho: hlavná činnosť mzdové prostriedky bez OON € 241 747 245 486 245 483,68 44,38 
             vedľajšia činnosť €     12 121,63   
Priemerná mzda celkom € 672 682 716   

 

Účelové prostriedky  BV   4 710 63 030 56 321,73 89,36 

2.3./08.3.0.  Údržba mestského rozhlasu € 0 1 552 997,00 64,24 

Oprava dosiek VISO (Bukovina, Kamenárska, Prírodná) € 0 1 552 997,00 64,24 

5.2.1./04.5.1. Údržba MK  € 0 26 000 25 038,86 96,30 

Oprava MK Záhradná + Kútovská + vpusť €   2 500 2 400,00 96,00 

Farba na značenie prechodov + dopravné značenie €   1 950 1 786,04 91,59 

Označenie autobusových čakární €   1 850 1 850,00 100,00 

Zomletie asfaltovej drvy dodávateľsky €   2 500 2 498,76 99,95 

Oprava MK Chotár €   4 000 3 304,14 82,60 

Zábradlie pri VUB €   1 200 1 200,00 100,00 

Schody pri Bažante €   2 000 1 999,92 100,00 

Oprava MK (Brezová, Bôrina...) €   10 000 10 000,00 100,00 

5.2.2./04.5.1. Zimná údržba MK  € 0 6 137 5 974,80 97,36 

ZÚ - odhŕňanie, pohotovosť - dofinancovanie  €   4 000 3 994,20 99,86 
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Násypka na posypový materiál €   1 585 1 437,00 90,66 

Oprava radlice na tatru €   552 543,60 98,48 

5.2.3./04.5.1. Ostatné výdavky na dopravu € 0 3 600 3 600 100,00 

Oprava ramenného nakladača €   3 600 3 600,00 100,00 

6.1.1./05.1.0. Nakladanie s KO € 670 10 005 9 191,71 91,87 

Likvidácia čiernych skládok €   1 000 723,73 72,37 

Likvidácia nebezpečného odpadu €   500 180,01 36,00 

Smetné koše 23 ks (ul. Cintorínska, Školská, Nábrežná) €   4 085 3 913,37 95,80 

GPS - Liaz kukavozy 3x €   3 750 3 750,00 100,00 

Plastový kontajner 1100 l € 670 670 624,60 93,22 

6.1.2./05.1.0. Nakladanie s odpadmi BRKO € 0 1 250 1 250,00 100,00 

GPS - Iveco 1x €   1 250 1 250,00 100,00 

8.1./04.1.1. Spoločná správa € 2 460 4 302 3 164,33 73,55 

Garážová  brána - dolný a horný dvor TS € 580 580 573,89 98,95 

Vstupná zasúvacia brána - Horný dvor TS € 1 880 1 880 1 761,44 93,69 

Webová aplikácia Geosense Geoportal €   1 000 0,00 0,00 

Revízia el. zariadení budov TS €   500 487,00 97,40 

Poistenie za environmentálnu škodu €   342 342,00 100,00 

8.5./06.2.0 Verejná zeleň € 1 580 1 580 1 574,50 99,65 

Motorová kosačka parková € 567 567 567,00 100,00 

Krovinorez € 461 461 457,50 99,24 

Motorová píla € 552 552 550,00 99,64 

8.7.2./06.4.0 Verejné osvetlenie € 0 2 500 1 710,40 68,42 

Revízia rozvádzačov VO €   2 500 1 710,40 68,42 

8.9./08.4.0. Pohrebníctvo € 0 1 440 938,40 65,17 

Nerezový stojan na uloženie rakiev €   1 440 938,40 65,17 

8.10./08.1.0 Tajch - WC a sprchy € 0 3 132 1 454,81 46,45 

WC a sprchy - 2-mesačná prevádzka počas leta €   2 582 905,81 35,08 

Informačná tabuľa €   550 549,00 99,82 

9.4./08.1.0 Športovisko Štúrova € 0 1 532 1 426,92 93,14 
Športovisko Štúrova - nadstavba oplotenia €   1 532 1 426,92 93,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ................................................. 
V Novej Bani, dňa 15.3.2016       František Bakoš 
              riaditeľ TS 
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                                Komentár k plneniu programového rozpočtu za rok 2015  
 
 
A/ Hodnotenie projektu 11.1.1. Základná škola 
 
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 
 
Zámery projektu:  Škola s kvalitným výchovno�vzdelávacím programom pre všetkých žiakov 
 
Cieľ: Modernizovať výchovno�vzdelávací proces 
Plnenie: Podmienky výchovno�vzdelávacieho procesu sa nám darí zlepšovať. Prispieva k tomu 

nakupovanie nových učebných pomôcok. Zakúpili sme do dvoch tried nové lavice, 
stoličky, 11 počítačov. Triedy 5.,6.,7.,8.roč. sme vybavili dataprojektormi a notebookmi. 
CVČ sme vybavili novým športovým náradím, hlavne pre florbal zakúpením 8ks hokejok, 
brankárskych nohavíc a rukavíc.   Do ŠKD sme zakúpili nové stavebnice, koberce. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percentuálne zvýšiť záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

53% 53% 55% 56 % 56% 

Skutočná 
hodnota 

68,2% 68% 79,4%   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zvýšiť percento žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

51% 51% 52% 53% 53% 

Skutočná 
hodnota 

52,4% 53% 58%   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy do roku 2015 prezentovať svoje učebné projekty 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

50% 50% 65% 66% 66% 

Skutočná 
hodnota 

62% 68% 68%   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy do roku 2015  využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e�
Learning 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

50% 50% 65% 66% 66% 

Skutočná 
hodnota 

55% 61% 61%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyhodnotenie projektu za rok 2015 podľa merateľných ukazovateľov 
 

1. Percentuálne zvýšiť záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD 
 

 Zákonným zástupcom, ktorí prejavili záujem umiestniť svoje dieťa v ŠKD sme vyhoveli a pracovnú 
dobu sme prispôsobili    podľa ich požiadaviek.  Zákonným zástupcom sme  ponúkli možnosť 
umiestniť dieťa v ŠKD aj počas prázdnin. Túto možnosť zákonní zástupcovia využili, a preto sa  táto 
činnosť realizovala od 01. 07. do 03. 07. 2015. ŠKD od 1. 9. 2015 navštevovalo 147 detí. 
Tento cieľ sa nám darí plniť na 79,4 %. 

 
 

2. Zvýšiť percento žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ  
 

V 21 krúžkoch pracovalo  237 detí (dieťa je uvedené len raz, ak aj navštevuje viac krúžkov). Skutočne 
pracovalo v krúžkoch 305 detí, z toho 21 externých. Krúžky boli zamerané na:  prírodné vedy,  kultúru 
a umenie, šport a turistiku s rodičmi, ekológiu, počítače.  Deti mali možnosť rozvíjať svoje nadanie 
a zmysluplne vyplniť svoj voľný čas  v rôznych oblastiach. Tento cieľ plníme na 58 %. 

 
 
 
 

3. Naučiť žiakov školy do roku 2015 prezentovať svoje učebné projekty 
 

Cieľ sa nám najviac podarilo splniť  v predmetoch informatická výchova, informatika, učíme sa učiť 
IKP, biológia, prírodoveda, vlastiveda, dejepis, cudzí jazyk, geografia, slovenský jazyk, občianska 
náuka, regionálna výchova, fyzika, technika, kde žiaci prezentovali svoje učebné projekty pred 
kolektívom triedy – učili sme žiakov správne vystupovať na  verejnosti, zbaviť sa  trémy. Cieľ je 
dlhodobý, plní sa čiastočne, 68% žiakov vie odprezentovať svoj projekt. 
 
 
 

4. Naučiť žiakov školy  do roku 2015 využívať na učenie sa a opakovanie si učiva 
školský  e;Learning 
 

Cieľ sa nám darilo napĺňať hlavne na hodinách informatika, cudzieho jazyka, slovenského jazyka, 
matematiky, IKP, kde mali žiaci možnosť využívať web stránku školy, pomocou ktorej si mohli hlavne 
zopakovať a utvrdiť učivo, riešiť nové úlohy – každý vlastným tempom. Každý žiak a pedagogický 
zamestnanec školy má prihlasovacie meno a heslo. Tento cieľ zatiaľ plníme na 61%.   
 
 
B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu 
 
1/ Vlastné príjmy organizácie (prenesené+originálne kompetencie): 
 
Položka Názov Schválený  

rozpočet 
Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 

212003 Príjmy z prenajatých priestorov 3 707 3 707 4 250 
223001 Poplatky a platby za predaj služieb  9 450 9 450 11 166 
223002 Poplatky a platby za ŠKD 5 100 5 100 6 305 
242 Úroky z vkladov 5 5 9 
292006 Z náhrad z poistného plnenia 0 0 0 
292012 Z dobropisov 0 2 848 2 848 
292017 Vratky 0 472 472 
311 Granty 0 0 0 
312007 Z rozpočtu obce 2 800 2 800 3 890 
312011 Od ostatných subjektov 0 0 5 
 Spolu príjmy 21 062 24 382 28 945 



 
 
 Príjmy prenesené kompetencie – Základná škola:     

 
 
Príjmy z prenajatých priestorov 4 247 eur, v tom prenájom telocvične (3 319 eur), 

služobného bytu (707 eur), prenájom priestoru na nápojový automat (66 eur), prenájom 
multifunkčného ihriska  (155 eur).   

 
Poplatky a platby za predaj služieb – 30  eur � poplatky za zberné suroviny – za železný 

šrot.             
 
Úroky z vkladov – 9 eur � úroky z bežných účtov. 
 
Z dobropisov 2 848 eur – vyúčtovanie elektrickej energie preplatok vo výške 303    eur 

a zemného plynu preplatok vo výške 2 545 eur za  rok 2014. 
 
Vratky 472 eur – vrátené poistné – preplatok na poistnom. 
 
Transfer od ostatných subjektov – 5 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: 
 
 
Príjmy z prenajatých priestorov – 3 eurá �  príjmy z prenájmu školskej jedálne . 
 
Poplatky a platby za predaj služieb ; 11 136 eur � režijné náklady školskej jedálne na 

úhradu nákladov na prípravu stravy pre zamestnancov škôl (ZŠ Jána Zemana a ZŠ sv. 
Alžbety), cudzích stravníkov (dôchodcovia), v zmysle VZN č.1/2013 vyberané vo výške 1,00 eur/1 
obed. Pri žiakoch od 6 do 11 rokov a žiakoch od 11 do 15 rokov boli vyberané vo výške 1,00 eur/1 
mesiac. 

 
Poplatky a platby školské zariadenia � 6 305 eur, v tom: 
1) Poplatky ŠKD 3 948 eur �  príjmy od žiakov, ktorí navštevujú v odpoludňajších hodinách 

zariadenie školského klubu � poplatky boli vyberané v zmysle  VZN č.1/2013  3 eurá/1 žiak/1 mesiac.  
2) Poplatky CVČ 2 357 eur – v zmysle VZN č.1/2013 –  
a) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa do 15 rokov  
   za 1.krúžok 1,��  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,– eurá 
c)   dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec prispeje na 
záujmové vzdelávanie dieťaťa: 
   za 1.krúžok  1,��  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,�� eur.   
 
 Transfer z rozpočtu obce – 3 890 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,�� eur/ 
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 eur: 
 
Základná škola – prenesené kompetencie – prijaté prostriedky: 
 
a) Normatívne prostriedky (kód 111):                      614 229 
��������������������������������������������������������������������������� 
b) Nenormatívne prostriedky (kód 111):  
     � dotácia � dopravné pre žiaka                              1 129        
     � dotácia – na výchovu a vzdelávanie � SZP            3 074 
     � dotácia – odchodné do dôchodku                        6 491 
     � dotácia� príspevok na učebnice                           1 573 
��������������������������������������������������������������������������� 
    Nenormatívne prostriedky spolu          12 267 
���������������������������������������������������������������������������� 
c) Transfer od ost.subj. – ped.prax        5 
���������������������������������������������������������������������������� 
d) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41):      14 224  
���������������������������������������������������������������������������� 
e) Prostriedky presunuté z r. 2014 (kód 131E):  
normatívne prostriedky                                            10 405 
���������������������������������������������������������������������������� 
 
Spolu prijaté prostriedky  ; ZŠ ; PK                   651 130  
====================================== 
 
Originálne kompetencie – prijaté prostriedky: 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
            ŠJ      ŠKD       CVČ        Spolu  
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
a) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy   (kód 41)             79 558  52 774   22 279     154 611 
b) Dotácia na záujmové vzdelávanie�CVČ (kód 11H)                                     1 385        1 385  
c) Nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy (kód 111)                     5 982        5 982 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
Spolu obdržané prostriedky – OK      79 558  52 774  29 646   161 978 
============================================================= 
Spolu prijaté finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie 
za rok 2015:                                                              813 108 

 
 
3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur 
 

 610 – mzdy 620 – odvody    
 Schvál.  Zmena Čerp. Schvál.  Zmena Čerp.    

ZŠ�I.st. (kód 111) 
     II.st. 
     I.st. (kód 41) 
     II.st.  
     I.st.(kód 131E) 
     II.st. 

143 382 
219 753 

157 305 
233 169 

159 659 
237 854 

51 558 
79 396 

194 
226 

56 457 
83 679 

194 
226 

56 921 
83 208 

58 
58 

      

ŠJ�I.st. (kód 41) 
     II.st. 

18 281 
15 573 

18 341 
15 624 

18 341 
15 624 

6 389 
5 443 

6 433 
5 481 

6 411 
5 461 

      

ŠKD  (kód 41)  29 610 31 883 31 813 10 913 11 004 10 711       
CVČ  (kód 41)            
(kód 111) 
(kód 11H) 

9 903 
3 000 

10 411 
3 000 

10 411 
2  822 

4 160 
1 531 

4 152 
1 049 

3 964 
974 

      

Spolu PK 363 135 390 474 397 513 131 374 140 556 140 245       
Spolu OK 76 367 79 259 79 011 28 436 28 119  27 521       
Spolu PK +OK 439 502 469 733 476 524 159 810 168 675 167 766       
 



 
 630 � bežné výdavky 

 
640 �transfer 

         
Spolu 

Kód 41+111+131E+11H 
 Schvál.   Zmena Čerp. Schvál Zmena Čerp. Schvál.  Zmena Čerp. 

ZŠ�I.st. (kód 111) 
     II.st. 
     I.st. (kód 41) 
     II.st.  
     I.st.(kód 131E) 
     II.st. 

32 588 
38 255 
4 947 
5 537 

0 
0 

37 129 
43 095 
6 474 
7 330 
4 789 
5 572 

31 611 
36 761 
5 618 
6 543 
4 789 
5 572 

732 
866 

 
 

0 
0 

3 123 
5 140 

 
 

20 
24 

3 128 
5 274 

 
 

20 
24 

228 260 
338 270 

5 141 
5 763 

0 
0 

254 014 
365 083 

6 668 
7 556 
4 809 
5 596 

   251 319 
 363 097 

5 676 
6 601 
4 809 
5 596 

ŠJ�I.st. (kód 41) 
     II.st. 

14 678 
12 502 

18 042 
15 371 

17 368 
14 864 

5 
5 

144 
122 

144 
122 

39 353 
33 523 

42 960 
36 598 

42 264 
36 071 

ŠKD  (kód 41)  10 877 9 877 9 146 1 374 10 0 52 774 52 774    51 670 

CVČ  (kód 41)            
(kód 111) 
(kód 11H) 

8 206 
1 380 

0 

7 706 
1 102 
1 385 

6 434 
2 186 
1 385 

10  10  0 22 279 
5 911 

0 

22 279 
5 151 
1 385 

20 809 
5 982 
1 385 

Spolu PK 81 327 104 389 90 894 1 598 8 307 8 446 577 434 643 726 637 098 
Spolu OK 47 643 53 483 51 383  1 394 286 266 153 840 161 147  158 180 
Spolu PK +OK 128 970 157 872 142 277 2 992 8 593 8 712 731 274 804 873 795 279 
 
 
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. 
 Priemerný plat v nasledovných štvrťrokoch podľa štatististického výkazu Škol (MŠVV SR) 1�04� 
štvrťročný výkaz o práci v školstve.  
 
 Eviden.počet 

ZC k posl.dňu  
štvrťroka 

Priemerný plat 
pedag. ZC 

Priemerný plat  
nepedag. ZC 

I.Q�ZŠ 
      ŠJ 
      ŠKD    
      CVČ 

41 
  6 
  4 
  1 

880,80 
 
639,00 
753,60 

443,90 
416,10 

II.Q�ZŠ 
       ŠJ 
       ŠKD   
       CVČ 

41 
  6 
  4 
  1 

922,30 
 
641,90 
792,30 

413,60 
451,30 

III.Q�ZŠ 
        ŠJ 
        ŠKD   
        CVČ 

42 
  6 
  4 
  1   

933,00 
 
647,50 
753,30 

349,80 
433,70 

IV.Q�ZŠ 
        ŠJ 
        ŠKD   
        CVČ 

42 
  6 
  4 
  1 

1188,30 
 
834,80 
1210,00 

485,80 
650,60 

  
Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej 

poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.  
 Rozpočet ZŠ bol zo strany KŠÚ zvýšený o sumu 5 412 eur na mimoriadne odmeny, 545 eur 

na dofinancovanie kreditových príplatkov a 1 390 eur po EDUzbere 2015. 
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.  
 
 
 



Základná škola – kód 111, 41, 131E  
 
Bežné výdavky 630, transfery 640  v eur: 
 ZŠ;I.st. 

 111 
ZŠ;II.st. 
 111 

ZŠ;I.st. 
 41 

ZŠ;II.st. 
 41 

ZŠ;I.st. 
 131E 

ZŠ;II.st. 
 131E 

Bežné výdavky 630       
; cestovné 297 348     
; elektrická energia 3 303 3 878     
� zemný plyn 5 203 6 108 135 158 1 288 1 511 
; vodné, stočné, zrážky 1 602 1 880 194 228   
� poštové služby 122 143     
� telekomunikačné služby 211 247     
� interiérové vybavenie 3 993 4 688 659 773 247 290 
� výpočtová technika 623 731   143 168 
� telekom. technika   815 957 815 957 
� prev.stroje, zariadenia 221 260   73 86 
� všeobecný materiál 1 777 2 080 1 288 1 512 153 130 
� knihy,časopisy,noviny  2 209 1 945 196 230   
� pracovné odevy 42 49     
� voda 108 126     
� palivo 45 53 14 17   
� licencie 159 187     
� údržba výpočt.techniky 314 369     
� údržba prev.strojov 305 358 6 6   
� údržba budov 704 826   2 070 2 430 
� nájom Freshwater 72 85     
� školenia,kurzy,semináre       225 264     
� všeobecné služby 2 817 3 307 1 357 1 593   
�pracovná zdrav.služba 304 356     
� poplatky banke 224 263     
� stravovanie 4 329 5 082     
� poistné 240 282     
� poistné budovy�MsÚ   657 771   
� povinný prídel SF 1 804 2 426     
�odmeny DoVP,DoPČ   297 298   
�dane�komunálny odpad 358 420     
Spolu výdavky  630 31 611 36 761 5 618 6 543 4 789 5 572 
Transfery  640       
; transfer odchodné 2 559 3 932     
; transfer dopr. žiaka 379 445   20 24 
� transfer na nem.dávky 190 897     
Spolu výdavky 640 3 128   5 274     0    0 20 24 

 
Základná škola  
Bežné výdavky (kód 111 ) : 68 372 eur 
Cestovné ; 645 eur pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách. 
Energie ; značná časť finančných prostriedkov bola použitá na energie – elektrická energia 7 181 eur 
a zemný plyn 11 311 eur. 
Vodné –stočné – 3 482 eur poplatky za vodu, stočné � zrážková voda. 
Telefónne a poštové služby ; 458 eur telefón, poštové služby 265 eur.      
Interiérové vybavenie – 8 681 eur – polica registratúrne stredisko (141 eur), poštová schránka  
(13 eur), stolička SMART (73 eur), skrinky do knižnice (588 eur), 57 ks set ESO (1x lavica+2x stolička) 
do 6  tried (7 866 eur) 
Výpočtová technika – 1 354 eur – nákup počítačov 4 ks               
Prev.stroje,prístroje a zariadenia � 481 eur – hasiaci prístroj (27 eur), motorová kosačka  
(379 eur), vŕtačka (75 eur) 
Údržbárský materiál  � 913 eur– bežný materiál na údržbu školy, ktorý sa nakupuje podľa potreby – 
hmoždinky, skrutky, káble, predlžovák, matky, plavák, tesniaca manžeta, žiarovky, zámok, zámok 
visiaci, podložky, baterky, vrtáky, svorkovnice, kliešte, skrutkovač, páska izolačná, lepidlo, štetec, 
zariadenie vyp.usporné, sprcha ručná, tyč závitová, uholník, rohovník, konektor ... atď.  



Kancelárske a školské potreby v hodnote 860 eur ,  toner do  tlačiarne (429 eur), kancelársky 
papier (172 eur), zošit v doskách, dvojhárky, obálky, spinky, euroobaly a pod. 
Čistiace prostriedky – 1 549 eur – ajax piesok, jar, protex�tekuté mydlo, clean utierka,  vrecia do 
koša 30 l, 60 l a 120 l, savo, čistič na drevo, ajax na sklo, alex čistič na drevo, clin na okná, koralan 
pre strojové čistenie, rukavice gumové, power WC čistič, hubka, handra, domestos, indulona, lanza, 
teny, handry na podlahu, uteráky a  iné prípravky na čistenie, ILLE � toaletný papier, papier na ruky, 
tekuté mydlo, dámska hygiena, držiak na kefy. 
Školské tlačivá – 535 eur  � hospodárske tlačivá ( kniha príchodov a odchodov, dovolenka), obal 
z PVC, diplom, žiacka knižka s logom ZŠ, vzdelávací poukaz, triedna kniha pre primárne vzdelávanie a  
nižšie stredné vzdelávanie, triedny výkaz pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie, záznam o práci vo 
voliteľnom predmete, katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie 
(doobjednávka z dôvodu reformy)      
Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky – 4 154 eur, 
z toho 1 573 eur  prostriedky na učebnice �  druh transferu bol škole poskytnutý prvýkrát.  Transfer 
bol prijatý podľa počtu žiakov tretieho, štvrtého a piateho ročníka  v školskom roku 2014/2015 (143 
žiakov), výška príspevku na 1 žiaka bola 11 eur. Prostriedky boli v uvedenej výške aj vyčerpané na 
nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na edičnom portáli MŠVVaŠ SR. Jednalo sa 
o nasledovné učebnice: 
3 .roč. Family and friends 1, 2nd edition, Naomi Simmons 
4. roč. Family and friends 2, 2nd edition, Naomi Simmons 
5. roč. Project 2, fourth edition, Tom Hutchinson, 
Učebnice nemeckého jazyka (124 eur), športové pomôcky (187 eur) – overball, lopta, basketbalová 
lopta, kužeľ, prekážka univerzálna, 4 ks gymnastická žinenka (447 eur), knihy do žiackej knižnice po 
13 ks (219 eur) Janka a Danka, Budkáčik a Dubkáčik, Smelý zajko. 
Odborné publikácie (1 604 eur) � (profesijný rozvoj ZC, vzdelávanie detí s poruchami, administratíva 
a hospodárenie školy, výchovný program v praxi, dokumentácia ZŠ, personálne riadenie, škola 
v prírode,  testovanie 9, poradca, čo má vedieť mzdová účtovníčka, PaM)      
Pracovné odevy ; 91 eur – ochranné pracovné pomôcky (pracovný odev, pracovné nohavice, obuv) 
Potraviny ; 234 eur � pramenitá voda 
Palivá ; 98 eur � benzín + olej do kosačky 
Licencie – 346 eur – licencia OfficeProPlus, WinPro pre 79 PC   
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 – 663 eur – oprava repro bedne (20 eur), oprava dataprojektora 2 ks (69 eur), 
oprava vysávača Zelmer (10 eur), detekcia závady a výmena projekčnej lampy � dataprojektor (173 
eur), oprava kopírky – výmena fotovalca (256 eur), elektroinštalačné práce v budove ZŠ (135 eur) 
Údržba budov – 1 530 eur �  maliarske a natieračské práce ( č.dv.88, registratúrne stredisko, 
kancelária�zrš, cvičný školský byt, sklad, chodba�prízemie šatne) 
Nájomné � 157 eur � ročný prenájom dávkovača vody (132 eur) a (25 eur) ročný poplatok za 
prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School 
Školenia, kurzy� 489 eur poplatky za semináre, školenia pedag. aj nepedag. pracovníkov, 
Všeobecné služby – 6 124 eur   �  revízia a preskúšanie komínov (719 eur), revízia hasiacich 
prístrojov (78 eur), servis plynových kotlov, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových 
a tlakových zariadení (600 eur), odborná prehliadka zabezpečovacieho zariadenia (70 eur), služby 
technika BOZP a PO (475 eur), údržbárske práce bežné (1 020 eur), kosenie areálu školy (277 eur), 
zasklenie izolačným sklom (599 eur), opílenie 26 ks stromov (572 eur), vedenie snowboardového 
kurzu (200 eur), služby IT technika (27 eur), odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu (244 
eur), revízia elektrických spotrebičov (357 eur), odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej 
inštalácie (845 eur), tlač diplomov (41 eur)   
Pracovná zdravotná služba – 660 eur  
Poplatky a odvody � 487 eur � bankové poplatky za vedenie účtu (439 eur), poplatok SOZA (48 eur) 
Stravovanie –9 411 eur – stravovanie zamestnancov, režijné náklady za odobratú stravu (1 eur/1 
obed)  za zamestnancov. 
Poistenie ; 522 eur � poistenie zodpovednosti  za škody osôb 
Povinný prídel SF – 4 230 eur � povinný prídel do sociálneho fondu podľa zák. 152/1994 Z. z. 
Dane � 778 eur � miestny poplatok za komunálny odpad�MsÚ 
Bežné výdavky – z mestských prostriedkov a vlastných príjmov 12 161 eur  (s kódom 41): 
Energie ;  293 eur  – zemný plyn  



Vodné, stočné �   422 eur  � poplatky za vodu, stočné, zrážková voda. 
Interiérové vybavenie  � 1 432 eur – učiteľské katedry 8 ks 
Telekomunikačná  technika – 1 772 eur – projektor BENQ 5 ks 
Všeobecný materiál – 2 800 eur � pomôcky pre budúcich prvákov (897 eur) ako výkresy A3,A4, 
pastelky, štetce, farby temperové, vodové, guma, voskovky, ceruzky, fixy,   tepláková súprava pre 
budúcich prvákov (1 664 eur), rohož pred TV ( 53 eur), MI – potvrdenka s juxtou (1 euro), čistiace 
prostriedky (167 eur) , lanko oceľové, svorka ľanová, šnúra pletená – MI  (18 eur)  
Knihy, časopisy, učebné pomôcky – 426 eur pracovné zošity pre budúcich prvákov (matematika 
pre každého prváka, moje prvé čiary, písanie v prvom ročníku)   
Palivo – 31 eur – benzín a olej do snežnej frézy 
Údržba prev.zariadení – 12 eur – čistenie palivového systému snežnej frézy 
Všeobecné služby – 2 950 eur � umývanie okien na budove školy a telocvični ( 2 840 eur), výroba 
kľúčov a kľúčovej vložky – MI (110 eur) 
Poistenie – 1 428 eur � poistenie budovy a  iných stavieb vrátane multifunkčného ihriska, všetky 
sklenené časti budovy a stavebné súčasti budovy, súbor hnuteľného  majetku a cudzí hnuteľný 
majetok užívaný školou 
Odmena DoPČ – 595 eur vyplatená odmena z dohody o  pracovnej činnosti pre správcu 
multifunkčného ihriska. 
 
Nevyčerpané prostriedky z KŠÚ z roku 2014 (kód 131E) – 10 405 eur – nedočerpané 
prostriedky z roku 2014 presunuté na čerpanie do roku 2015 – uvedené prostriedky boli vyčerpané na 
úhradu faktúry za zemný plyn (2 799 eur), katedry (537 eur), skenovacie pero (159 eur), tlačiareň 
(311 eur), tonery (283 eur), dataprojektory (1 772 eur), maľovanie tried a chodieb ( 4 500 eur) 
a dopravné pre žiakov (44 eur).  
 
Školská jedáleň, Školský klub detí, Centrum voľného času – kód 41, 111, 11H  
 
 
Bežné výdavky 630, transfery 640  v eur: 
 ŠJ;I.st. 

 41 
ŠJ;II.st. 
 41 

ŠKD; 
 41 

CVČ ; 
41 

CVČ;
111 

CVČ;
11H 

Bežné výdavky 630       
; cestovné 6 5 24 64   
; elektrická energia 3 443 2 933 1 251 577   
� zemný plyn 1 513 1 289 2 530 681  487 
; vodné, stočné, zrážky 1 326 1 199 1 032 388  88 
� poštové služby       
� telekomunikačné služby 74 63     
� interiérové vybavenie 1 253 1 067 478  279  
� prev.stroje,prístroje   120    
� výpočtová technika    2 374   
� všeobecný materiál 1 185 1 010 2 172 1 122 1133 810 
� knihy,časopisy,noviny  53 45 130  774  
� pracovné odevy 127 108     
� údržba výpočt.techniky 38 33     
� údržba prev.strojov 1 153 982     
� údržba budov 5 386 4 588     
� všeobecné služby 538 458 11    
�pracovná zdrav.služba 8 7     
� poplatky banke 49 41  1   
� stravovanie 944 804 990 271   
� povinný prídel SF 207 177 328 116   
�odmeny DoVP,DoPČ    820   
�dane�komunálny odpad 65 55 80 20   
Spolu výdavky  630 17 368 14 864 9 146 6 434 2 186 1 385 
Transfery  640       
� transfer na nem.dávky 144 122     
Spolu výdavky 640 144 122 0 0 0 0 



 
Školská jedáleň 
Bežné výdavky (kód 41) : 32 232  eur 
Cestovné – 11 eur pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách 
Energie  � 6 376 eur  elektrická energia a  zemný plyn 2 802 eur. 
Vodné;stočné � 2 525 eur za vodné a stočné, zrážková voda. 
Telekomunikačné služby   � 137 eur – telefónne poplatky  
Interiérové vybavenie – 2 320 eur stôl pracovný 6 ks 
Všeobecný materiál  � 2 195 eur � toner do tlačiarne (53 eur), údržbársky materiál� žiarivky, vršky, 
skrutky, matky, podložky, hadica na vodu, spona, výtok tvarovaný, kolieska na stoličku, zámok, páska 
maliarska, fólia zakrývacia, batéria drezová, farba na maľovanie priestorov kuchyne (154 eur), 
hygienické potreby ILLE (301 eur)�toaletný papier, mydlo, papierový uterák, čistiace potreby (1569 
eur) – stavil ultra pre um.riadu, sirpav ultra koncentrát, prostriedok na riad, handry, gél 
antibakteriálny, krémový čistiaci prostriedok, nitrilové rukavice, micro utierka, hubková utierka, 
nerezová drôtenka, lopatka s gumenou lištou+zmeták, odmastňovač, WC gel na toalety, čistič na rúry, 
cif na nerez, savo a iné, vybavenie lekárničky (16 eur), potvrdenka s juxtou (5 eur), kancelársky 
papier (37 eur), pečiatka (22 eur), kancelárske potreby (38 eur) – euroobal, zošit, spis.dosky, spinky, 
poradač, blok, korektor, zošívačka, lepidlo, guma 
Knihy, časopisy, noviny � 98 eur � predplatné časopisu škola a stravovanie  
Pracovné odevy � 235 eur � pracovná obuv, pracovná bunda, pracovné nohavice, čiapky, lodička 
kuchárska, tričko, čižmy 
Údržba výpočtovej techniky ; 71 eur objednávanie stravy cez internet (32 eur), aktualizácia 
a servis programu ŠJ (39 eur) 
Údržba prev.strojov – 2 135 eur – oprava oplachového čerpadla – umývačka riadu v kuchyni   
(142 eur), oprava kanalizácie (1 649 eur), oprava elektroinštalácie ( 344 eur) 
Údržba budov – 9 974 eur – zhotovenie odvodnenia – sklady ŠJ – suterén (629 eur), oprava 
omietok, podláh v suteréne ŠJ – sklady (5 351 eur), oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia 
v školskej kuchyni (3 994 eur) 
Všeobecné služby  � 996 eur � deratizačné práce (30 eur), revízia a preskúšanie komínov (269 eur),   
čistenie lapačov tukov (384 eur), revízia a oprava výťahu (56 eur), revízia hasiacich prístrojov (6 eur), 
odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie (103 eur), kontrola a overenie váh ŠJ  
(148 eur) 
Pracovná zdravotná služba – 15 eur  
Poplatky a odvody  � 90 eur poplatky za bankové služby, 
Stravovanie � 1748 eur � stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 eur/ obed. 
Povinný prídel SF ;  384 eur � povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. 
Dane �  120 eur � miestny poplatok za komunálny odpad. 
 
 
Školský klub detí (ŠKD) 
Bežné výdavky  ( kód 41) : 9 146 eur 
Cestovné – 24 eur pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách 
Energie  �3 781 eur – spotrebovaná elektrická energia 1 251 eur  a zemný plyn 2 530 eur 
Vodné;stočné  � 1 032 eur  – za spotrebovanú vodu, zrážková voda.  
Interiérové vybavenie – 478 eur – koberec s obšitím 4 ks  ( 450 eur), deka plyšová (28 eur) 
Prev.stroje, prístroje, zariadenia – 120 eur – D+M elektronického zámku 
Všeobecný materiál �  2 172 eur �   spoločenské hry a hračky (682 eur) napr. stavebnica sewa, 
stolný futbal, skákajúci králik, twister, pani pavúková, lego, mikádo, spoločenská hra � svet v kocke, 
dostihy a sázky, kto je kto, hádaj kto je, matematika, abeceda, pexeso pre uši, frozen, stavebnica 
magnetic, stolové hry 6 v 1), univerzálna stavebnica Artec (605 eur),  materiál na činnosť ŠKD  
(720 eur) napr. kancelársky papier, pastelky, lepiaca páska , špajdle, štetce, výkresy A3,A4, 
temperové farby, vodové farby, voskovky, farebný papier, obálky A4,A5, lepidlo, materiál�noc v škole 
a materiál na výrobu darčekov pre budúcich prvákov, nákup tlačív ( 26 eur), svietidlo Modus + žiarivka 
(55 eur), čistiace prostriedky (84 eur).  
Knihy,časopisy,noviny ;130 eur � predplatné výchovný program v praxi  
Všeobecné služby – 11 eur – tlač poštového peňažného poukazu 
Stravovanie ;   990 eur � stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ (1 eur/obed.)  



Povinný prídel SF  �328 eur � povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. 
Dane ; 80 eur � miestny poplatok za komunálny odpad 
 
 
Centrum voľného času (CVČ) – Bežné výdavky ( kód 41): 6 434 eur 
Cestovné – 64 eur pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách 
Energie  ;1 258 eur  � elektrická energia (577 eur), zemný plyn (681 eur)   
Vodné – stočné – 388 eur  za vodné , stočné – zrážková voda.  
Výpočtová technika – 2 374 eur – nákup počítačov 7 ks 
Všeobecný materiál – 1 122 eur ; nákup juxta potvrdeniek (22 eur), floorbal � brankárske rukavice, 
brankárske nohavice, chránič, písťalka, trenky, floorbalové hokejky  (476 eur), tlačivá, kancelársky 
papier, fixy, obálky, spray�Vianočná výzdoba, vlnkový papier, farebný papier, materiál�Deň otcov (108 
eur), materiál na kreatívne práce (432 eur – navíjacie drôty, sklenené korálky, ihla na korálky, 
voskovaná šňúrka, zásobníky, trubičky, plastové korálky, brúsené korálky, voskované perly, keltovacie 
kliešte, ploché špicaté kliešte), čistiace potreby (84 eur)   
Poplatky a odvody – 1 euro ; poplatok banke za vklad 
Stravovanie – 271 eur –  stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ  (1 eur/obed)  za zamestnanca.  
Povinný prídel SF – 116 eur – povinný prídel SF podľa zákona NR SR č.152/94 Z.z. 
Odmena DoPČ – 820 eur – odmeny na základe dohôd o pracovnej činnosti vykonávanú externými 
pracovníkmi – krúžková činnosť 
Dane – 20 eur � miestny poplatok za komunálny odpad 
  
 
Bežné výdavky (kód 11H ) :  1385 eur 
Centrum voľného času dostalo finančné prostriedky na zabezpečenie záujmového vzdelávania detí 
s trvalým pobytom v obci 
Tekovské Breznica (180 eur) –  zemný plyn 
Rudno nad Hronom (120 eur) – zemný plyn 
Stará Kremnička ( 60 eur) – zemný plyn 
Hodruša;Hámre (60 eur) – zemný plyn 
Horné;Hámre (35 eur) – zemný plyn 
Veľká Lehota (120 eur) – 32 eur zemný plyn, 88 eur vodné 
Orovnica (540 eur) – floorballové hokejky 
Brehy (210 eur) – slúchatká s mikrofónom Genius 
Sebechleby (60 eur) – brankárske nohavice na floorball 
 
 
Nenormatívne finančné prostriedky (kód 111) – za vzdelávacie poukazy  5 982 eur �   v 
tom odmeny za vedenie záujmového útvaru  (2 822 eur) + odvody do poisťovní (974 eur), tonery 
(1 127 eur), regál kovový�kuchynka (279 eur), nástenná tabuľa – abeceda, vybrané slová ( 218 eur), 
fyzikálne veličiny, anglický jazyk� kalendár, dátum, čas (319 eur), knihy do knižnice : Bohovia Olympu, 
Hádesov chrám, Proroctvo, Stratená kráľovná, Chodiaca pohroma, Muž s ľadovým pohľadom, 
Slovenské povesti z hradov a zámkov, Pokrvné puto (238 eur), kancelársky papier (5 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 2 nepedagogických ZC 
a 3 pedagogických ZC: 

- ZŠ náhrada príjmu       1 087  eur   (111)                                     
�     náhradu na dopravu žiaka             868  eur   (111), z toho 44 eur (131E) 
�     odchodné         6 491  eur   (111) �    
�     ŠJ náhrada príjmu                    266  eur    (41) 

              ––––������������������������������������������������������������������  
              Spolu čerpané                          8 712 eur 
 
 



B/      Sociálny fond  � Tvorba a čerpanie v roku 2015 
          Počiatočný stav k 1.1.2015                       2 549 eur 
          Tvorba SF v roku 2015                             5 057 eur  
          Čerpanie SF  v roku 2015                         5 718 eur 
          Zostatok k 31.12.2015                             1 888 eur 
         Čerpanie sociálneho fondu –  vyplatené príspevky na stravovanie, regeneráciu pracovnej sily,  
divadelné predstavenie, posedenie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca  „Úcty k straším“ , pohostenie 
� slávnostná schôdza na začiatku roka a  v závere roka, odchodné do dôchodku, životné jubileum. 
 
C/     Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015          
Aktíva                 eur Pasíva  eur 
Pozemky 32 501 Výsledok hospodárenia 

(rozdiel majetku a záväzkov) 
1 054 

Budovy a stavby zost. hodnota 1 169 673 Záväzky voči zriaďovateľovi 
zost.hodn.majetku od zriaďovov. 
a neminutá dotácia na výd.účte 

1 209 081 

Stroje, prístroje a zariadenie 
zostatková hodnota 

5 719 Záväzok voči zriaďovateľovi � 
nevyinkasované príjmy 

75 

Obstaranie dlhodob.hmot.maj. 4 776 Dlhodobé záväzky – soc.fond            1 888 
Potraviny+sklad 2 624 Záväzky voči dodávateľom  50 

Pohľadávky z nedaň.príjmov 9 Prijaté preddavky�stravné  5 865 
Účet cudz.prostr. – depozit           67 544 Nevyfakturované dodávky 2 067 
Účet SF 1 888 Iné záväzky 493 
Výdavkový rozpočtový účet 104 Záväzky voči zamestnancom  38 033 
Potravinový účet 5 290 Zúčt.s org. soc.poist. 

a zdravot.poistenia 
23 556 

Príjmový rozpočtový účet 66 Daňové závazky 5 463 
Náklady budúcich období 1 123 Výnosy budúcich období 3 692 
Spolu : 1 291 317  1 291 317 
 
AKTÍVA : 
            ;    Pozemky                                                                                   32 501 eur 
            ;    Budovy , stavby v zost.hodnote                                                        1 169 673 eur 
            �   Stroje, prístroje a zariadenia v zost.hodn.                                                 5 719 eur 

�    Obstaranie dlhodob.hmot.majetku 
(projektová dokumentácia�rekonštrukcia škol.kuchyne)   4 776 eur 

            �    Potraviny na sklade ŠJ  +sklad                                                               2 624 eur   
- Pohľadávky z nedaň.príjmov                                                                          9 eur 
- Účet cudzích prostriedkov � depozit �  

Mzdy a odvody ZC,daňový úrad                                                           67 544 eur 
           �     Účet sociálneho fondu                                                                             1 888 eur 
           �     Výdavkový rozpočtový účet                                                                         104 eur 
           �      Potravinový účet                                                                                    5 290 eur 
           �     Príjmový rozpočtový účet                                                                              66 eur 
           �      Náklady budúcich období                                                                         1 123 eur  
                  (telefón, predplatné zákonov, poistné) 
 
PASÍVA : 

- Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov)                                    1 054 eur  
- Záväzky voči zriaďovateľovi, zost. hodnota majetku   

od zriaďovateľa  a neminutá dotácia na výd. účte                                  1 209 081 eur  
            �    Záväzky voči zriaďovateľovi � nevyink.príjmy           75 eur 
           �     Dlhodobé záväzky –soc. fond                                                                     1 888 eur                           
            �    Záväzky voči dodávateľom              50 eur  

- Prijaté preddavky ŠJ za stravné                                                                  5 865 eur                               
- Nevyfakturované dodávky                                                                          2 067 eur 



- Iné záväzky (379)                                                                                        493 eur 
v tom sporenie zamestnancov 50 eur, DDP  zamestnanci 296 eur,  
odborové príspevky 45 eur, pôžičky 102 eur. 

           �     Závazky voči zamestnancom       38 033 eur  
- Záväzky k inštitúciám sociálneho a zabezpečenia                                        16 504 eur         
- Záväzky k inštitúciám zdravotného zabezpečenia                                         6 762  eur         
- Záväzky k inštitúciám DDP                                                                           290 eur 
- Záväzky voči daňovému úradu                                                                   5 463 eur 
�     Výnosy budúcich období  (majetok ŠR + cudzí)                                           3 692 eur 

 
D/ Náklady a výnosy v roku 2015 

Náklady v eur Účet 
Hlavné 
hospodárenie 

Školské 
stravovanie Spolu 

Spotreba materiálu 501 42 881 74 433 117 314 
Plyn, elektrika, vodné 502 38 536  38 536 
Cestovné 512 744  744 
Služby – revízie, poštovné, odvoz PDO, 
stočné 518 37 701 

 
37 701 

Mzdy, dohody 521 477 938  477 938 
Odvody SP, ZP 524 164 168  164 168 
DDP zamestnávateľ 525 3 598  3 598 
Stravné zamestnanci 527 25 303  25 303 
Ostatné dane a poplatky 538 998  998 
Ostatné náklady na prev.činnosť 548 869  869 
Odpisy 551 143 916  143 916 
Poplatky za vedenie účtu 568 2 131  2 131 
Náklady z odvodu príjmov 588 28 866  28 866 
Náklady z budúceho odvodu príjmov 589 9  9 
Náklady spolu  967 658 74 433 1 042 091 
 

Výnosy v eur Účet 
Hlavné 
hospodárenie 

Školské 
stravovanie 

 
Spolu 

Tržby – zinkasované príjmy 602 24 127 74 433 98 560 
Ostatné výnosy z prev.činnosti 648 4 721  4 721 
Úroky 662 9  9 
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce 691 163 091  163 091 
Výnosy z bežných transferov zo ŠR 693 632 188  632 188 
Výnosy z kapitálových transferov  692,694,697,698 143 916  143 916 
Výnosy spolu 968 052 74 433 1 042 485 
Výsledok hospodárenia                                   +  394   
 
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie: 
Faktúry  uhradené v roku 2014 účtované do nákladov v roku 2015                         �705 eur                          
Neuhradené faktúry  k 31.12.2015                       �22 eur 
Preplatok RN ŠJ                                               � 18 eur 
Faktúry dodávateľom z roku 2014 uhradené v roku 2015                          +45 eur 
Faktúry uhradené v roku 2015 účtované do nákladov v roku 2016                      +1 094 eur 
Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie                         +394 eur 
 
 
V Novej Bani dňa 17.3.2016 
                                                                                             ––––––––––––––––––––– 

    Mgr. Mária Považanová                                                
  riaditeľka ZŠ Jána Zemana 



Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa 
 
 
           Komentár k záverečnému účtu za rok 2015 
 
A/ Hodnotenie projektu 11.1.2. Základná umelecká škola 
 
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 
 
Zámery projektu:  Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy 
 
 
Cieľ: Zlepšenie podmienok na výchovno�vzdelávací proces, podpora výchovno�vzdelávacej 

činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov 
Plnenie: 
 

Podmienky výchovno�vzdelávacieho procesu sa snažíme zlepšovať a podporu 
výchovno�vzdelávacej činnosti realizovať rôznymi formami práce, vychádzajúc zo 
skúseností a iniciatívy pedagógov. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet žiakov ZUŠ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

380 380 380 380 380 

Skutočná 
hodnota 

376 398 394   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

8 9 9   

Hodnotenie: 
 
 
 
 

Žiaci sa zúčastnili následovných regionálnych súťaží: 
1) Krajské kolo – Hnúšťanský akord 
2) Akordeónová súťažná prehliadka 
3) Červené jabĺčko – súťaž v speve ľudových piesní 
4) Hronsecká lipka – krajské kolo spev 
5) AMFO 2015 – amatérska fotografia Žiar nad Hronom 
6) Najkrajšia dovolenková fotografia – fotografická súťaž BBSK 
7) Regionálna a krajská prehliadka detských speváckych zborov 
8) Dolina, dolina – súťažná prehliadka ľudových piesní 
9) Spievam, spievaš, spievame � Festival hudobného folklóru Voznica 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

7 9 15   



Hodnotenie: 
 
 
 
 
 

Žiaci sa zúčastnili nasledovných celoslovenských súťaží: 
1) Súťaž drevených a plechových nástrojov v Banskej Bystrici – Festival Jána 

Cikkera 
2) Klavírna súťaž – ZUŠ Sládkovičovo 
3) Klavírna súťaž Piano v modernom rytme � Bojnice 
4) Klavírna súťaž Art Pegas  � Bratislava 
5) Gbelská saxofoniáda 
6) 14. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených 

dychových nástrojoch – Nižná 
7) Celoslovenská prehliadka žiakov ZUŠ v sólovej hre na cimbale � Bratislava 
8) Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy 
9) Slávik Slovenska �  Bratislava 
10) Maľovaná Zuška – Banská Bystrica 
11) Ríša fantázie � Lučenec 
12) Kalvária – B. Štiavnica 
13) Pohľadnica – Zelený svet – súťaž MŽP SR 
14) Zahraj že nám píšťalôčka – Nové Zámky 
15) Vesmír očami detí – slovenská výtvarná súťaž 

 
 
Okrem celoslovenských súťaží sa žiaci zúčastnili aj nasledovných medzinárodných 
súťaží: 

1) Euro Musette Golden Tango 2015 v hre na akordeón – medzinárodná súťaž – 
Rajecké Teplice 

2) Flautiáda – Medzinárodná súťaž v hre na priečnu flautu � Bratislava 
3) Prednášam teda som ... ZUŠ Kremnica s medzinárodnou účasťou 
4) Vesmír očami detí – medzinárodná výtvarná súťaž 
5) Svetlo – medzinárodná výtvarná súťaž Lidice 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

13 13 13 16 16 

Skutočná 
hodnota 

29 23 29   

Hodnotenie: 
 
 
 
 

Veľké verejné koncerty v kine Vatra – 3�krát (Vianočný koncert, Prehliadka ľudového 
spevu a hudby, Slávnostný záverečný koncert). 
16 triednych koncertov v koncertnej sále ZUŠ. Koncerty pre verejnosť mimo 
priestorov ZUŠ – Vianočné trhy, Deň detí, Námestie slobody – stavanie mája. 
Iné koncerty na požiadanie v meste Nová Baňa (Noc múzeí, Mesiac úcty k straším). 
Koncert žiakov v hre na cimbal – Martin. 
Spoluúčinkovanie žiakov na Benefičnom koncerte zboru Cantus Monte Regis 
v Banskej Bystrici a na Vianočnom koncerte v Novej Bani. 
Vystúpenie žiakov v hre na heligónku na podujatí „Novobanskí heligonkári“. 
Malolehotská heligónka 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených výchovných koncertov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

6 4 9   



Hodnotenie: 
 
 
 
 

Realizované 2 výchovné koncerty pre žiakov MŠ v ZUŠ. 
1 výchovný koncert v MŠ Brehy. 
Výchovné koncerty v ZUŠ a v MŠ Brehy spojené s výstavou prác žiakov výtvarného 
odboru. 
1 výchovný koncert v CVČ pre predškolákov. 
Vianočné koncerty v múzeu pre žiakov MŠ a dôchodcov 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 3 4 4 

Skutočná 
hodnota 

8 7 7   

Hodnotenie: 
 
 
 
 
 

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 1.stupňa v mesiaci jún 2015 
4) Výstava prác absolventov 4. ročníka 1.časti 1.stupňa v mesiaci jún 2015 
5) Výstava fotografií „Naše mesto a život v ňom“ – Pohronské múzeum 
6) Výstava fotografií ZUŠ „Farebný svet“ 
7) Svetielko nádeje – Občianske združenie pre onkologicky choré deti � 

pohľadnice 
 

Výstavy sú charakteristické svojou rozmanitosťou techník a vyspelosťou vo 
výtvarnom prejave detí. 

 
 

 
 
B/ Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov 
 
1/  Príjmy bežného rozpočtu 
 
Príjmy za Schválený  

rozpočet 
Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť 

Za predaj výrobkov, 
tovarov a služieb 

0 536 536 

Za školy a školské 
zariadenia� Školné 

27 200 29 000 29 026 

Z vkladov�úroky z BÚ 1 1 1 
Z dobropisov 0 945 945 
Spolu 27 201 30 482 30 508 
 
 
         Za predaj výrobkov, tovarov a služieb1 (536 eur) – organizačné zabezpečenie, realizácia 
a financovanie krajského kola súťaže v učebnom predmete hudobná náuka „Hnúšťanský akord“ � MV 
SR, odbor školstva  
        Za školy a školské zariadenia � školné1 (29 026 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 vkladov – (1 euro) úroky z bežného účtu 
        Z dobropisov 1 (945 eur) – vyúčtovanie zemného plynu za rok 2014 



 
 
   
2/  Prijaté prostriedky za rok 2015 na originálne kompetencie v  eur: 
  
 Bežný rozpočet �kód 41                 Prijaté 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 �  mzdy, odvody, transfery    253 523                    
 �  bežné výdavky vrátane vlastných príjmov      45 252    
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Spolu bežný rozpočet     298 775         
 
   
            
 
 
 



3/  Výdavky bežného rozpočtu v eur: 
 
 
 610�mzdy 620�odvody 630�bež.výd. 640�transfery Spolu   
 Schvál. 

rozp. 
Rozp. 
po 
zmen. 

Čerp. Schvál. 
Rozp. 

Rozp. 
po 
zmen 

Čerp. Schvál. 
Rozp. 

Rozp.po 
zmen. 

Čerp. Schvál. 
Rozp. 

Rozp. 
Zmen. 

Čerp. Schvál. 
Rozp. 

Rozp.po 
zmnen. 

Čerp. 

ZUŠ 
41 

177 366 185 965 185 166 64 915 67 201 66 240 45 883 45 252 44 052 10 357 581 288 174 298 775 296 039 

Spolu 177366 185965 185166 64915 67201 66240 45883 45252 44052 10 357 581 288174 298775 296039 



 
Mzdy a odvody 

Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 23 pedagogických 
zamestnancov a 2 nepedagogických zamestnancov. Zamestnanci 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 2015  podľa štatistického výkazu Škol (MŠ 
SR) 1�04 štvrťročný výkaz o práci v školstve.  

 
 
 Eviden.počet ZC  

k posl.dňu štvrťroka 
Priemerný plat  
pedag.ZC 

Priemerný plat 
nepadag.ZC 

I.Q 22 760,00 501,30 
II.Q 22 785,60 501,30 
III.Q 26 759,90 505,80 
IV.Q 25 815,80 549,80 

  
Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod preddavkov do zdravotných poisťovní, poistného 

do sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie.  
 
Bežné výdavky 
 
Názov Čerpanie  

v celých 
eur 

Popis 

Cestovné tuzemské     25 Cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných 
náhradách. 

Plyn, el.energia 13 865 Úhrada fa za plyn, elektrickú energiu 
Vodné,stočné 191 Úhrada fa za vodné, stočné 
Pošt.a telekom.služby  985 Poštovné (94), úhrada fa za telefón a internet (891) 
Prev.stroje, 
prístroje,zariadenia 

1 843 hudobné nástroje – tenor thomann 1 ks (597), klarinet 
Yamaha 2 ks (1246)   

Všeobecný materiál 3 427 Kancelárske potreby a materiál , tonery, čistiace 
a hyg.potreby, tlačivá, údržbársky materiál, notový 
materiál, materiál na výtvarnú výchovu, zošity pre 
vyučovanie teórie, paličky na cimbal, struny na husle, 
struny na violončelo, kolofónia, sláčik na husle, plátky 
pre dychové odd., lampa do projektora  

Knihy, časopisy,učebné 
pomôcky 

667 Predplatné odbornej literatúry –Poradca , Základná 
umelecká škola, personalistika v práci riaditeľa, Slávik 
Slovenska,  

Údržba výpočt.techniky 462 Údržba programu Korwin (191), WINPAM (72), 
internetová stránka školy a ASC agenda (199)  

Údržba prev.strojov, 
prístrojov 

158 Oprava akordeónov (30), oprava jazzovej Bb trumpeti 
(30), údržba elektroinštalácie – bojler –kuchynka (98) 

Údržba budov a ich častí 2 160 Oprava vlhkých a plesnivých  stien v dolnej chodbe 
a učebni č.5 

Nájomné  169 Nájom za prenájom rohožiek od firmy Lindstrom 
Školenia,kurzy,semináre 116 Poplatky za semináre, poplatok AZUŠ  
Konkurzy a súťaže 536 Realizácia krajského kola súťaže v učebnom predmete 

hudobná náuka „Hnúšťanský akord“ � MV SR, odbor 
školstva  

Všeobecné služby 3 151 Technik BOZP a PO (245), odborná prehliadka 
a odb.skúška – elektroinštalácia (562), revízie PZ,TZ 
plyn.kotolne (348),  revízia tlakových zariadení (30),  



revízia komína a kom.práce(122), tlač fotografií 
a pozvánok, diplomov (488),  revízia a kontrola 
hasiacich prístrojov (55), pranie rohoží (108), služby 
IT technika (88),revízia zabezpečovacieho zariadenia 
(70), odborná prehliadka a odborná skúška na 
el.spotrebičoch (52), zhotovenie kľúčov (15), tlač 
vianočných pohľadníc (240), maliarske a natieračské 
práce (575), kosenie areálu školy (63), výroba tabla 
ZUŠ (90) 

Pracovná zdravotná služba 396 Pracovná zdravotná služba 
Poplatky a odvody 265 Poplatky banke spojené s vedením účtov 
Stravovanie 7 299 Príspevok na stravu pre zamestnancov vo forme 

stravných lístkov  
Poistné  129 Poistné budovy 
Prídel do SF 1 910 Povinný prídel do soc.fondu. 
Odmeny zamestn.mimo 
pracovného pomeru 

5 759 Vyplatené odmeny ZC, kt. vykonávajú práce na 
základe DoVP, DoPČ, DoBPŠ  – kurič, učitelia 

Dane 539 Miestny poplatok za komunálny odpad�MsÚ 
Spolu 44 052  
 
Transfer  640 –(581 eur)� použitý na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre 
zamestnancov.  
 
 
 
 
C/ Sociálny fond – prehľad a čerpanie: 

- začiatočný stav k 1.1.2015             392 eur 
- tvorba SF v roku 2015                     1 910 eur 
- čerpanie SF v roku 2015          1 580 eur 
- zostatok k 31.12.2015                        722 eur 

Zo sociálneho fondu boli čerpané finančné  príspevky na stravu a slávnostné posedenie na záver roka 
2015. 
 
 
D/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 
 
Aktíva v eur      Pasíva v eur 
Budovy,haly,stavby    58 765  Výsledok hospodárenia      5 572  
Pozemky                                     5 039  Záväzky voči zriaďovateľovi        81 267  
Stroje,prístroje a zar.     17 383             Dlhodobé záväzky        808 
Bankové účty                   22 971  Krátkodobé záväzky              22 171 
Náklady bud.období         307  
Príjmy budúcich období           5 353               
Spolu                                      109 818  Spolu                         109 818   
 
Aktíva 
� Zostatková hodnota DHM  81 187 eur  
 ( budovy 58 765 eur + pozemky 5 039 + samostatné  hnuteľné veci 17 383). 
� Bankové účty  22 971 eur , je tu zahrnutý depozitný účet vo výške  22 168 eur (mzdy a odvody 
12/2015), účet sociálneho fondu  vo výške  722 eur a  zostatok na výdavkovom účte 81 eur. 
� Náklady budúcich období vo výške 307 eur – tu je zahrnuté predplatné odbornej literatúry na rok 
2016, licencia programu WINPAM 2016, poistné budovy � časť na rok 2016, telekomunikačné služby.  
� Príjmy budúcich období �  5 353 eur preplatok vyúčtovanie zemný plyn 
 
 
 



Pasíva  
� Celkový výsledok hospodárenia 5 572 eur (rozdiel majetku a záväzkov) neuhradené faktúry 
k 31.12.2015  a časové rozlíšenie nákladov budúcich období � faktúry uhradené v roku 2015, týkajúce 
sa roku 2016.  
� Záväzky voči zriaďovateľovi  81 267 eur �  zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku vo 
výške 81 187 eur, 80 eur  neminutá dotácia. 
�  Dlhodobé záväzky 808 eur – záväzky zo sociálneho fondu 722 eur a iné záväzky 86 eur (odborové 
príspevky, príspevok zamestnanca na DDP). 
� Krátkodobé záväzky 22 171 eur � zahrnuté záväzky voči zamestnancom  13 080 eur , záväzky voči 
inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia vo výške  7 847 eur, záväzky voči  
daňovému úradu vo výške 1 155 eur, dodávateľom 89. 
 
 
E/  Náklady a výnosy v roku 2015 
 
Náklady 
Názov účtu Čerpanie 

v celých eur 
Popis 

501�Spotreba 
materiálu 

5 816 Spotreba nakupovaného materiálu napr.kancelárskeho, 
údržbárskeho, tlačív, čistiace prostriedky, hud.nástroje... 

502�Spotreba 
energie 

8 663 Spotreba plynu, el.energie, vody 

512�cestovné 25 Cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách 
518�ostatné služby 8 169 Všeobecné služby�telekomunikačné, poštovné, školenia, revízie, 

údržba, technik BOZP a PO 
521�mzdové 
náklady 

190 925 Náklady na mzdy pre zamestnancov a DoVP,DoPČ,DoBPŠ 

524�zákonné 
soc.poistenie 

65 642 Náklady na odvody pre zamestnancov 

525�ostatné 
soc.poistenie 

598 Napr.príspevok zamestnávateľa na DDP 

527�zákonné 
soc.náklady 

9 704 Napr.tvorba soc.fondu, príspevok zamestnávateľa na 
strav.lístky, náhrada príjmu pri dočasnej prac.neschopnosti  

538�ostatné dane 
a poplatky 

539 Dane � miestny poplatok za komunálny odpad MsÚ 

551�odpisy dlhod. 
majetku 

5 267 Odpisy dlhodobého majetku za rok 2015 

568�ostatné 
fin.náklady 

394 Ostatné fin náklady napr.poplatky banke, poistné budovy 

588�náklady 
z odvodu príjmov 

30 500 Náklady z odvodu príjmov zriaďovateľovi 

Náklady spolu    326 242  
 
 
 
 
Výnosy 
Názov účtu Čerpanie 

v celých 
eur 

Popis 

602�Tržby z predaja služieb    30 499  Príjmy�poplatky školné   
662�Úroky           1 Úroky z bežného účtu 
691�Výnosy z BT z rozpočtu 
obce  

 296 039 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce 

692�Výnosy z KT z rozp.obce      5 267  Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce 
Výnosy spolu  331 806  
 



Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie + 5 564 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 2015 bol počet zapísaných detí k 15.9.2015 nasledovný :  125 žiakov v skupinovom 
vyučovaní a 269 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 vo výške 5 267 eur a náklady na odvod príjmov 
zriaďovateľovi vo výške  30 500 eur. 
 Výnosy hlavného hospodárenia – okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za školné 
úroky z bežného účtu, 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 2014 účtované do nákladov v roku 2015              �134  eur 
Neuhradené faktúry  k 31.12.2015                    �42  eur 
Preplatok SPP�vyúčtovanie zemného plynu                                                   + 5 353 eur 
Faktúry dodávateľom uhradené v r.2015 za rok 2014                     +  126 eur 
Faktúry uhradené v roku 2015 účtované do nákladov v roku 2016                    +   261 eur 
Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie                   + 5 564 eur   
 
 
 
V Novej Bani, dňa 29.02.2016         
                                            
         Mgr. Marta Urdová 
                                                                                                riaditeľka ZUŠ 
 
 
 



Centrum  voľného   času,  Bernolákova č. 30,   968 01   N o v á  B a ň a 
 

Komentár k záverečnému účtu za rok  2015 
 
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: Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím 

voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí. 
Plnenie: 
 
 

Projekt Centra voľného času v Novej Bani 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. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí CVČ 

Hodnotenie: 1.polrok 2015: 
Krúžkari v záujmových útvaroch:            
       V 1. polroku 2015 pracovali v CVČ nasledovné záujmové útvary (krúžky, kurzy, súbory) 
s celkovým počtom detí do 15 rokov 153 a nad 15 rokov 20 – spolu 173 detí a mládeže: 
DFS Novobanček, Picasso a Hrnček (výtvarný), Herňa, TS Zuzana ml., TS Zuzana st., 
Novobanské mažoretky � kadet, Novobanské mažoretky – juniorky, Plávanie, tanečná 
prípravka Žabky, Eko krúžok, Prírodovedno�turistický krúžok, Včelársky, klub Internet, 
Posilňovňa st., Malý Hasič, FS Háj. 
Príležitostná, prázdninová a iná činnosť: 
        Okrem záujmových útvarov a klubov, ktoré zastrešujú telesnú a športovú oblasť, 
esteticko�výchovnú oblasť, prírodovedno�environmentálnu oblasť a spoločenskovednú 
oblasť výchovno�vzdelávacej činnosti detí a mládeže, podporuje CVČ aktivity príležitostnej 
činnosti pre všetky vekové kategórie formou súťaží, jednorazových akcií určených širokej 
verejnosti. V 1. polroku 2015 Centrum voľného času v Novej Bani zorganizovalo  takýchto 
podujatí 41 na ktorých sa zúčastnilo spolu 2427 účastníkov. 
         Jarného prázdninového tábora sa zúčastnilo 24 detí, 5 predmetových 
olympiád sa zúčastnilo 113 detí.  
Sumár za 1.polrok 2015: 
      Spolu sa aktivít CVČ v 1. polroku 2015 zúčastnilo  2 737 detí (krúžkari v záujmových 
útvaroch 173, príležitostná činnosť 2 427, prázdninová činnosť 24, predmetové olympiády 
113 detí). 
2.polrok 2015:  
Krúžkari v záujmových útvaroch:            
  V 2. polroku 2015 (letná činnosť a 1. polrok školského roaka september – december 2015) 
pracovali v CVČ nasledovné záujmové útvary s celkovým počtom detí do 15 rokov 142 a nad 
15 rokov 15 – spolu 157 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, Turistický krúžok, Počítače, Fitnes st., Mladý hasič, Lego ml., Lego st, 
Lyžiarsky, Atletický, Stolný tenis, Florbal. 
Príležitostná, prázdninová a iná činnosť: 
       V rámci príležitostnej činnosti v 2. polroku 2015 sa zorganizovalo 18 podujatí na 
ktorých sa zúčastnilo 539 účastníkov 
Sumár za 2. polrok 2015: 
Spolu sa aktivít CVČ v 2. polroku 2015 zúčastnilo 821  detí (krúžkari v záujmových útvaroch 
157, príležitostná činnosť 539, prázdninová činnosť 125). 
Sumár za rok 2015: 
Spolu sa aktivít CVČ v roku 2015 zúčastnilo 3558 detí a mládeže (krúžkari v záujmových 
útvaroch 330, príležitostná činnosť 2 966, prázdninová činnosť 149, predmetové 
olympiády 113 detí). 



Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

550 550 550 550 550 

Skutočná 
hodnota 

 
3514 

 
4062 

                           
3558 

  

 
Zoznam akcií v rámci príležitostnej činnosti v 1. polroku 2015 s prehľadom počtu detí: 

P.č. Názov akcie Dátum Spolupráca počet 
1 Plaváreň Levice 17. 1. 2015 � 14 
2 Cvičenie na Trampolínach 20. 1. 2015   Janka Šušková 32 
3 Vystúpenie tanečných súborov – Športovec 

roka 2014 v kine Vatra 
23. 1. 2015 Mesto Nová Baňa 24 

4 Vystúpenie FS Háj – „ples študentov GFŠ 24. 1. 2015 GFŠ Nová Baňa 13 
5 Turistika – vychádzka do zimnej prírody 27. 1. 2015 � 9 
6 Vystúpenie FS Háj – „Ples ZŠ sv. Alžbety“ 31. 1. 2015 ZŠ sv. Alžbeta 10 
  7 Vystúpenie Novobanské mažoretky a FS Háj 13. 2. 2015 Mesto Nová Baňa, 

OZ Centráčik 
30 

  8 Vystúpenie FS Háj – „Fašiangová zábava GFS 
v Knaufinsulation“ 

13. 2. 2015 GFŠ Nová Baňa 13 

  9 Vystúpenie mažoretiek „Ples Bzenica“ 14. 2. 2015 Obec Bzenica 17 
10 Mestský karneval v sále CVČ 16. 2. 2015 �  62 
11 Vystúpenie mažoretiek, TS Zuzana, FS Háj –  

„Fašiangová veselica pre dôchodcov mesta 
Nová Baňa“ 

17. 2. 2015 Mesto Nová Baňa 38 

12 Zimný prechod pohronským Inovcom  21. 2. 2015 Mesto Nová Baňa, 
OZ Centráčik 

198 

13 Divadelné predstavenie pre deti MŠ „Ako sa 
Matesko oženil“ 

5. 3. 2015 MŠ Nová Baňa 148 

14 Divadelné predstavenie pre deti DDS a DD 
„Mechúrik košťúrik“ 

5. 3. 2015 DSS a DD  
Nová Baňa 

30 

15 „Rastlinky a zvieratká“ pre deti ZŠ 11. 3. 2015 ZŠ Nová Baňa 23 
16 Vystúpenie DFS Novobanček „Vitaj veľká noc“ 19. 3. 2015 Mesto Nová Baňa 24 
17 Hviezdoslavov Kubín – 61.ročník 25. 3. 2015 Mesto Nová Baňa 45 
18 Tvorivá dielňa „Veľkonočné vajíčko“ 27. 3. 2015 � 12 
19 Plaváreň Levice 28. 3. 2015 � 18 
20 Štvorlístok zdravia, stretnutie s Kap. 

Šmondrkovou 
31. 3. 2015 OZ Saluz Vitalis 80 

21 Envirokvíz „ Piati proti piatim“ 15. 4. 2015 ZŠ Nová Baňa a 
obvod 

30 

22 Deň tanca v Žiari nad Hronom – regionálna 
súťaž 

21. 4. 2015 POS Žiar nad 
Hronom  

38 

23 Deň zeme – „Eko motýl“ 23. 4. 2015 MŠ Nová Baňa 13 
24 Turistika na Breznický hrad 25. 4. 2015 � 13 
25 Malý záchranár – prednáška s mestským 

policajtom /MŠ Nová Baňa/ 
28. 4. 2015 Mestská polícia 75 

26 Malý záchranár – prednáška s mestským 
policajtom /MŠ T. Breznica, Rudno, Brehy, 
Špeciálna škola/ 

29. 4. 2015 Mestská polícia 125 

27 Enviro kvíz – „Piati proti piatim“ 6. 5. 2015 ZŠ Nová Baňa 24 
28 Turistika na Žuhračku 9. 5. 2015 � 14 
29 Vystúpenie mažoretiek – „Deň matiek“ 10. 5. 2015 Obec Brehy 25 
30 Malý záchranár – prednáška s Mgr. D. 

Tomčányovou 
12. 5. 2015 Mesto Nová Baňa 104 

31 Deň tanca �  krajské kolo Žiar nad Hronom 13. 5. 2015 POS Žiar nad 
Hronom 

33 

32 Deň Korytnačiek – Eko dielňa 13. 5. 2015  18 
33 Vystúpenie DFS Novobanček, FS Háj, TS 

Zuzana st., ml., Mažoretky st., ml. – Deň 
16. 5. 2015 Obec Kľak 64 



matiek Kľak 
34 Centráci rodičom a mestu vo dvore CVČ 29. 5. 2015 Mesto Nová Baňa, 

Technické služby 
485 

35 FS Háj v Ľubietovej – stretnutie banských 
miest 

30. 5. 2015 Mesto Nová Baňa 13 

36 Malý záchranár – súťaž pre deti obvodu MŠ 
Nová Baňa 

4. 6. 2015 Mesto Nová Baňa, 
OZ Centráčik, OZ 

Salus Vitalis, 
Mestská polícia 

56 

37 Ľahkoatletický míting, 295 účastníkov, 9 
vystúpenie mažoretiek, 32 organizačný štáb 

9. 6. 2015 Mesto Nová Baňa, 
ZŠ Nová Baňa 

336 

38 Olympijský deň pre MŠ Nová Baňa� 
vystúpenie mažoretiek 

16. 6. 2015 MŠ Nová Baňa 17 

39 Dodekova Nová Baňa 6. ročník 22. 6. 2015 Mesto Nová Baňa 63 
40 Vítanie leta – Cesta okolo sveta 27. 6. 2015 Mesto Nová Baňa, 

FS Háj 
20 

41 „Pod Inovcom“ – detský folklórny festival 
Veľká Lehota / FS Háj / 

7. 6. 2015 Mesto Nová Baňa, 
POS Žiar nad Hr. 

21 

   Spolu: 2427 
 

Zoznam akcií v rámci príležitostnej činnosti v 2. polroku 2015 s prehľadom počtu detí: 
P.č. Názov akcie Dátum Spolupráca počet 
1 Banícky fakľový sprievod, Anna bál 25. 7. 2015 Mesto Nová Baňa 13 
2 Dni Rudna nad Hronom /DFS Novobanček st. 

a ml /  
25. 7. 2015 obec Rudno nad 

Hronom 
55 

3 Náš deň pre Vás – tvorivé dielne + DFS 
Novobanček 

24. 9. 2015    Spojená škola 25 

4 Novobanský jarmok /TS Zuzana st., 
Novobanské mažoretky, DFS Novobanček, 
Žabky, TS Zuzana ml., FS Háj/ 

26. 9. 2015 Mesto Nová Baňa 63 

5 Náučný chodník Zvonička 4. 10. 2015 Mesto Nová Baňa 44 
6 Turistika Malá Lehota 24. 10. 2015 ZŠ Malá Lehota 8 
7 Plaváreň Levice 7. 11. 2015 � 16 
8 Hokejový zápas Zvolen 17. 11. 2015 � 25 
9 Deň študentstva – Tvorivá dielňa 16. 11. 2015 GFŠ Nová Baňa 13 
10 Turistická vychádzka na Gupňu 20. 11. 2015 �  11 
11 Adventný kalendár – tvorivá dielňa 30. 11. 2015 Mesto Nová Baňa 13 
12 Mikulášske tvorivé dielne a vystúpenie 

Novobanských mažoretiek 
5. 12. 2015 GFŠ Nová Baňa 60 

13 Vianočný večierok pre Knau insulation 11. 12. 2015 Knauf insulation 42 
14 Benefičný koncert v kine Vatra /Žabky, 

Novobanček/ 
11. 12. 2015 Mesto Nová Baňa 35 

15 Plaváreň Levice 12.12.2015 � 15 
16 Vianočné pečenie – tvorivá dielňa 16. 12. 2015 � 24 
17 Vianočné trhy v CVČ – DFS Novobanček 18. 12. 2015 Mesto Nová Baňa 30 
18 Vianočné vystúpenie v Rudne nad Hronom 

/Novobanské mažoretky, DFS Novobanček/ 
15. 12. 2015 Obec Rudno nad 

Hronom 
47 

   Spolu: 539 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených prázdninových táborov 

Hodnotenie: Činnosť CVČ je počas celého kalendárneho roka, v rámci ktorého prebieha 
prázdninová činnosť. Počas prázdnin v kalendárnom roku 2015 sa v Centre 
voľného času konali tábory a aktivity: 
16.9 20 . februára 2015  9 jarný tábor „Túlavé topánky“ – 24 detí 
6. – 10. 7 júla 2015 – prímestský tábor „Smelí výletníci“ – 19 detí 
18. – 24. júla 2015 – pobytový tábor „ Tesáre slniečko“ – 37 detí 
3. 97. augusta 2015 – prímestský tábor „Putovanie za pokladmi zeme“ – 17 detí 
28. – 29. október 2015 – jesenné prázdniny „ Noc svetlonosa“ – 28 detí 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 
Skutočná hodnota 5 6 5   

 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených olympiád 

Hodnotenie:  Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) žiakov základných a stredných 
škôl sú integrálnou súčasťou výchovno�vzdelávacieho procesu detí a mládeže v 
Slovenskej republike, majú postupový charakter 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 súťaží, prehliadok, 
korešpondenčných seminárov a turnajov. Vyhlasovateľom predmetových olympiád 
je Ministerstvo školstva SR. 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 
Skutočná hodnota 4 6 5   
 

Zoznam uskutočnených olympiád v roku 2015 
 

P.č. Názov Dátum Zapojené školy Počet 
1 Olympiáda v nemeckom 

jazyku 
13. 1. 2015 Gymnázium Fr. Švantnera 

Nová Baňa 
1 

2 Biologická olympiáda, kat. C 4. 2. 2015 ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa 
ZŠ s MŠ V. Lehota, 
ZŠ s MŠ Brehy, 
ZŠ s MŠ Župkov,  
ZŠ J. Zemana Nová Baňa 
ZŠ s MŠ Tek. Breznica 

18 

3 Geografická olympiáda 5. 2. 2015 ZŠ sv.Alžbety Nová Baňa,  
ZŠ J. Zemana Nová Baňa,   
ZŠ A. Kmeťa Žarnovica, 
ZŠ s MŠ Tek. Breznica,  
ZŠ s MŠ Brehy, 
ZŠ s MŠ Župkov,  

 
 
 
 

48 

4 Biologická olympiáda, kat. D 9. 4. 2015 ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
ZŠ s MŠ Brehy 
ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa 
ZŠ J. Zemana Nová Baňa 

 
18 

5 Biologická olympiáda, kat. E 14. 5. 2015 ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa 
ZŠ s MŠ Brehy,  
ZŠ J. Zemana Nová Baňa 
ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
ZŠ s MŠ Tekovská 
Breznica 
GFŠ Nová Baňa 
ZŠ s MŠ Župkov 

28 

   SPOLU: 113 
 



 
Merateľný ukazovateľ: Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti 
Hodnotenie: Do prezentácie CVČ na verejnosti môžeme rátať celú príležitostnú činnosť, ktorá 

je vždy určená širokej verejnosti detí, mládeže, ale aj ich rodičom � zoznam  
týchto akcií je uvedený pri merateľnom ukazovateli – „Počet detí CVČ“.   

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 40 50 50 50 50 
Skutočná hodnota 44 77 59   
 
 
 
B / Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu 
 
1/  P r í j m y    v     e u r  :                                  Schvál. rozp.      Rozp.po zmen.            Skutočnosť 
prenájom miestnosti                 kód 41           3 000                     3 000                           2 825                         
školné a zápisné letná činnosť          kód 41           7 300             7 300                           6 090   
olympiády                                kód 41                  0                        309                              309         
školné a zápisné    kód 41               600                       600           584 
školné krúžky     kód 41            2 000                     2 000                           1 800 
preplatok plyn    kód 41                  0                      1 501                           1 501       
S P O L U:                                                             12 900                    14 710                         13 109 
 
           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 - jarné tábory, letné tábory, výlety, tvorivé dielne. Preplatok za 
plyn je z vyúčtovania za rok 2014.   
 
 
2/ O b d r ž a n é  p r o s t r i e d k y  v    e u r : 86. 321,-  eur  v tom 
- transfer na mzdy, odvody, transfery  51. 955  ( 38 446 eur mzdy + 13 499 eur odvody  
                    + 10 eur odvody )   
- transfer na bežné výdavky     31 872  
- transfer vzdelávacie poukazy    1 374    
- pros. obcí na záujmové vzdelávanie             1 120 
 
Z celkovej prijatej sumy z obcí 1 120 eur bolo prijaté z obce  Stará Kremnička 60 eur, Orovnica 90 
eur, Veľká Lehota 120 eur, Brehy 480 eur, Rudno nad Hronom 240 eur, Banský Studenec 60 eur, 
Poltár 30 eur, Kozárovce 40 eur (tieto prostriedky boli použité na mzdách na položke tarifný plat). 
 
3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur: 
 
Kód Mzdy Odvody 
  
  

Schválený  
rozpo čet 

Rozpo čet 
po zmenách  

Skuto čnos ť 
  

Schválený  
rozpo čet 

Rozpo čet 
po zmenách  

Skuto čnos ť 
  

41 37 394 37 326  36 566  13 050 13 499 13 825 
111  0 0   0 0  0 0 

       11 H  0 1 120  1 120  0  0  0 
Spolu 37 394  38 446 37 686 13 050 13 499 13 825 
 
Kód Bežné výdavky Transfery 
  
  

Schválený  
rozpo čet 

Rozpo čet  
po zmenách  

Skuto čnos ť  
  

Schválený  
rozpo čet 

Rozpo čet  
po zmenách  

Skuto čnos ť 
  

41 31 563 31 872 28 333 10 10 0 



 

 
 
Mzdy a odvody: boli vyplácané 3 pedagogickým pracovníkom a 2 nepedagogickým pracovníkom.  
Priemerná mzda za rok 2015 bola 698,00 eur. 
 
 
Bežné výdavky kód 41 (prostriedky z rozpočtu mesta a vlastné príjmy) 
 
- cestovné (zamestnanci +deti – ubytovanie, vstupné, krúžková a letná činnosť)          2 887 eur         
- elektrická energia -platby za CVČ                                                                                5 923 eur 
- vodné, stočné                                                                                                                    307 eur 
- poštové a telekomunikačné služby                                                                                   888 eur 
- interiérové vybavenie                                                                                                    6 561 eur 
- výpočtová technika                    216 eur 
- prevádzkové stroje,prístroje a zar.                                                                                    525 eur 
- všeobecný materiál ( kanc.potreby, čistiace prost.,tonery, vyb.lekárničky atď.)          1 827 eur 
- knihy, učebno-komp.pomôcky pre krúžky                                                                    1 243 eur 
- pracovné odevy a obuv pre upratovačku                                                                            34 eur 
- palivá mazivá oleje           30 eur  
- prepravné a nájom doprava                1 196 eur 
- údržba výpočtovej techniky                                                                                              397 eur 
- údržba budov, objektov, rutinná a štand.údržba                                                               967 eur 
- údržba prevádzkových strojov                                                                                            26 eur 
- školenia, semináre                                                                                                                 0 eur                    
- všeobecné služby                                                                                                               943 eur 
- poplatky a odvody                                                                                                             356 eur                           
- stravovanie (dopl.zamestnancom, detí v letných táboroch, olympiády)                        3 071 eur 
- poistné detí a budov                                                                                                          196  eur 
- prídel do sociálneho fondu                                                                                                403 eur 
- odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru – dohody                                                      237 eur 
- komunálny odpad          100 eur  
   
 S P O L U :                                                                                                                     28 333  eur 
 

V rámci údržby -  bola vymurovaná priečka + osadenie nových dverí v  chodbe na prízemí, 
vytvorenie miestnosti pre registratúru + osadenie nových dverí. 

Interiérové vybavenie -  boli zakúpené nové stoly a stoličky do sály v CVČ ( v počte 29 
stolov +  116 stoličiek v hodnote 4.930 eur ) a bol zakúpený jedálenský servis v hodnote 1.631 eur  
( príbory, taniere , poháre, šálky, obrusy  )  
Výpočtová technika – bola zakúpená tlačiareň pre riaditeľku CVČ . 
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – bol zakúpený dataprojektor + plátno 

111 1 140 1 140 1 374 0 0 0 
       11 H  0 0   0   0 0 0 
       
Spolu 32 703  33 012 29 707 10 10 0 
  
kód Celkom 
  
  

Schválený  
rozpo čet 

Rozpo čet po  
zmenách 

Skuto čnos ť 
  

41 82 017 83 827 79 843 
111 1 140 1 140 1 374 

       11 H  0  1 120           1 120 
Spolu 83 157  86 087 82 337  



Všeobecné služby  - preloženie  účtovného softvéru  zo starého počítača do nového, servisné 
prehliadky.  

 
 

 
Bežné výdavky kód 111 – prostriedky z Krajského školského úradu 1 374 eur - prostriedky zo 
vzdelávacích poukazov boli použité na vybavenie pre krúžky v sume 809 eur (lopty, hry, tanečné 
kostýmy, písacie potreby, kresliace potreby) a 565 eur na odmeny z dohôd mimo pracovného 
pomeru pre vedúcich krúžkov. Rozpočet výdavkov za vzdelávacie poukazy bol prečerpaný o sumu  
(234 eur ) – toto je z dôvodu prijatia vyššieho transferu. 
 
Bežné výdavky kód 11H – prostriedky z obcí 1 120 eur -  Veľká Lehota  120,00 eur (tarifný plat), 
Brehy 480,00 eur (tarifný plat), Rudno nad Hronom 240,00 eur (tarifný plat), Orovnica 90,00 eur  
(tarifný plat), Stará Kremnička 60,00 eur (tarifný plat), Banský Studenec 60,00 eur (tarifný plat), 
Poltár 30,00 eur (tarifný plat), Kozárovce 40,00 eur (tarifný plat). 
 
C /Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2015 
 
    - počiatočný stav k 1. 1. 2015               220 eur 
    - tvorba SF                                      +    403 eur 
    - čerpanie SF                                   -     544 eur 
    - konečný stav SF k 31.12.2015              79 eur 
 
 
C/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015 
 
Aktíva v eur: Pasíva v eur: 
Budovy, haly, stavby, zost.hodn.        66 639  eur Výsledok hospodárenia                                     2 280  eur 
Pozemky                                               6 675   eur Záväzky voči zriaďovateľovi                         73 310  eur   
Ostatné vkladové účty                          4 614   eur Dlhodobé záväzky – soc. fond                              79  eur     
Náklady budúcich období                    2 467   eur Záväzky voči dodávateľom                                   36  eur 
 Záväzky voči zamestnancom                            2 686  eur 
 Záväzky voči poisťovniam                               1 626  eur     
 Záväzky voči daňovému úradu                            227  eur 
 Krátkodobé záväzky dodávatelia                         151  eur 
  
S P O L U :                                           80 395 eur S P O L U :                                                      80 395 eur     

 
Aktíva:                                                                                                                                                                     
V evidencii budov má CVČ zahrnutú budovu CVČ, ktorá sa technicky  zhodnotila o sumu 
16 249,00 eur ( výmena okien ). Ostatné vkladové účty  4 614,00  eur – v tom účet sociálneho fondu 
79,00 eur, depozit 4.540,00 eur, výdavkový účet – 5,00 eur.  Záväzky voči zriaďovateľovi 
73 310,00 eur – v tom zostatková cena dlhodobého hmotného majetku 73 315,00 eur, zostatok 
prostriedkov na bežnom účte – 5,00 eur.   
                                                                                                                                                            
Celkový výsledok hospodárenia  + 2 280,00 eur (rozdiel majetku a záväzkov)  sa skladá: 
               - nevyfakturované dodávky                   - 36,00 eur 
               - preplatok plyn vrátené v roku 2015                                         +  2 467,00 eur 
    - neuhradení dodávatelia   2015                                               -      151,00 eur 
 
 
 
 
 



 
D/ Náklady a výnosy v roku 2015 
 
Náklady  v eur     Výnosy    v eur 
Spotreba materiálu 11 050 Tržby z pred. služieb  9 548 
Spotreba energie 3 914 Ostatné výnosy (prenájom)   2 060 
Opravy a udržiavanie        450 Výnosy z bežných transferov 79 843 
Náklady z odvodu príjmov     13 109 Výnosy z kapitál. transferov  2 258 
Ostatné služby  9 442 Výnosy od iných subjektov  2 494 
Mzdové náklady 39 608   
Zákonné soc. Poistenie 13 825   
Zákonné soc. Náklady   1 326   
Ostatné dane a poplatky     100   
Odpisy majetku   2 257   
Finančné náklady 296   
        
    
SPOLU: 95 377 SPOLU:     96 203 
    
Výsledok hospodárenia za bežné 
účtovné obdobie  

          826 

 
 
 
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie: 
 
Preplatok el. energia rok 2014 ( účet 502 )     -        606,00 eur 
 
Preplatok plyn rok 2014 ( účet 502 )               -          894,00 eur 
 
Nevyfakturované dodávky ( účet 518 )     -           36,00 eur 
 
Výnosy z bežných trans. ( účet 691 dodávatelia 2014 )   +          46,00 eur 
 
Neuhradení dodávatelia  el. energia za rok 2015 ( účet 502 )  -          151,00 eur  
 
Preplatok plyn rok 2015 ( účet 691 )      +       2 467,00 eur 
 
Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie              +          826,00 eur 
 
 
 
V Novej Bani dňa 29.3.2016                 
 
 
 
 
 

                                  PaedDr. Tatiana Polcová  
                                                                                                      riaditeľka  CVČ 



Materská škola, Nábrežná 2, 968 01  Nová Baňa 
 

Komentár k plneniu programového rozpočtu za rok 2015 
 
 
A/ Hodnotenie projektu 11. 1. 4. Materská škola Nábrežná 2 
 
11.1.4. MŠ Nábrežná 
 
Zámery projektu: Poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku a vytvoriť 
podmienky pre skvalitnenie  výchovného procesu komplexnou rekonštrukciou objektu.  
 
Cieľ: Dosiahnuť schopnosť zvládnuť vstup do primárneho vzdelávania. Schopnosť 

komunikovať s deťmi a dospelými, vyjadriť sa slovne a inými umeleckými spôsobmi. 
Spôsobilosť z oblasti pracovných návykov, sebaobslužných prác a hygieny. Vedenie 
detí k zdravému stravovaniu a pohybovým aktivitám. 

Plnenie: Deti v didaktických aktivitách zvládali vstup do predprimárneho vzdelávania 
prostredníctvom používania všetkých zmyslov. Vo veľkej miere využívali grafomotorickú 
gramotnosť správnym držaním písacieho materiálu, kreslením a písaním na pracovné 
listy. V komunikácií sa učili viesť monológ, dialóg a rozhovory s deťmi a dospelými. 
Učili sa vyjadrovať svoje myšlienky, prejavovali predčitateľskú gramotnosť (učili sa 
poznávať písmená, číslice). Každodennými pracovnými činnosťami a to zhotoveniami 
produktov z rôzneho pracovného, prírodného materiálu si deti rozvíjali pracovné 
zručnosti. Cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére sa rozvíjala osobnosť 
dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí MŠ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

201 201 201 201 201 

Skutočná 
hodnota 

212 201 211   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet predškolákov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

70 70 65 65 65 

Skutočná 
hodnota 

77 75 67   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 20 20 

Skutočná 
hodnota 

22 
 

22 22   

 Vo výchovno=vzdelávacej činnosti sa využívala hlavne hra, ako najvhodnejší prostriedok 
na dosiahnutie vytýčených cieľov. Edukačné aktivity sa uskutočňovali zážitkovou 
formou. Učiteľky zabezpečili veľmi dobrú úroveň pripravenosti detí do školy, pôsobili na 
rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvoj komunikačných schopností a logického myslenia. Deti 
dosahovali praktické zručnosti primerané veku. Aktivity MŠ nad rámec dennej 
edukačnej činnosti: jesenná vychádzka spojená so zberom plodov, výstava postavičiek 
z ovocia a zeleniny. Mesiac úcty k starším= rôzne formy stretnutí a vystúpení pre 
starých rodičov, po prvý krát spojené s Dňom materských škôl. Takmer všetky triedy 
navštívili výstavu Plodov zeme vo farskom kostole, uskutočnil sa  Mikuláš v MŠ, 
Vianočné stretnutia s rodičmi, návšteva knižnice v mesiaci marec, karneval, 



upevňovanie ľudových tradícií= fašiangy, Stavanie mája, Svätojánska noc v materskej 
škole. Aktívne sme sa zapojili do Týždňa športu v meste zorganizovaním Olympijského 
dňa materskej školy v areály rekreačného strediska Tajch. Svoje pevné miesto v pláne 
aktivít má aj rozlúčka detí s MŠ a odovzdávaním Osvedčení o ukončení predprimárneho 
vzdelávania. Aj v roku 2015 sme sa aktívne zapájali do výtvarných súťaží= Dúhový 
kolotoč, Vesmír očami detí, Pastelka, Bohúňova paleta. Deti získali ocenenie vo 
výtvarnej súťaži Dodekova Nová Baňa, Gajdošské fašiangy a postup do 
celoslovenského kola Vesmír očami detí. Na rozvoj emocionálnej inteligencie sme 
sprostredkovali deťom niekoľko divadelných predstavení: Mikuláš v MŠ, Ako sa 
Matesko oženil, Zlatovláska, Fidlibum, Smejko a Tanculienka. V spolupráci s CVČ sme 
sa zúčastnili a získali prvé a druhé miesto v Malom záchranárovi, kde si deti upevňovali 
poznatky z oblasti zdravia a 1. Pomoci. Deti z predškolských tried nás reprezentovali 
svojimi vystúpeniami na uvítaní nových občanov do života mesta. V Pohronskom 
múzeu sa uskutočnila výstava detských prác z triedy F technikou= enkaustika, z týchto 
prác bola vydaná aj kniha „ Čo tie rúčky dokážu,“ ktorá prezentovala iný pohľad 
dieťaťa na výtvarný prejav a rozvíjala fantáziu detí a nové výtvarné zručnosti.    
 

 
 
B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu 
 
1/ Vlastné príjmy organizácie 
 Príjmy v eur:                                                      Pôv. rozp.   úpr. rozp.    Skutočnosť 
                                  školné            19 185       19 185   20 226 
   režijné náklady                      10 500        12 000          12 897 
   úroky          0             0                  1 

vratky                                          0          8 558            8 558 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––=========               
spolu:                       29 685         39 743          41 682 

 
      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 20 226  eur bolo školné v MŠ Nábrežná 12 795 eur,  
v elokovanom pracovisku Štúrova 3 120 eur, v elokovanom pracovisku Kolibská 4 311 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 12 897 eur sa zinkasovalo v ŠJ  Nábrežná     
8 808 eur,  ŠJ Štúrova 1 910 eur, ŠJ Kolibská 2 179 eur.  

 
 
Vratky z predchádzajúcich rokov – jedná sa o preplatok r. 2015 = preplatok plynu  v sume      

4 988 eur,  preplatok el.energie v sume 3 570 eur. 
  
 
2/ Prijaté prostriedky vrátane vlastných príjmov organizácie 
 
Druh prostriedkov:     MŠ  ŠJ   Spolu 
= na mzdy a odvody               303 034  64 693                   367 727 
= na bežné výdavky vrátane vlastných príjmov    87 454 16 156        103 610 
= transfery na nemoc. dávky, odchodné                              813                283                      1 096    
= transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ (predškoláci)      11 773           0                     11 773 
= kapitálové výdavky                                                           0              2 423                       2 423 
Spolu prijaté prostriedky                         403 074           83 555         486 629 
 
 



2/ Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov 
 
 

    610<mzdy 620<odvody 630<bežné výdavky 

    Sch.rozp. Uprav. Skut. Sch.rozp. Uprav. Skut. Sch.rozp. Uprav. Skut. 

MŠ 
Nábrežná 

Kód 41 132822 139894 140275 47263 50317 50040 50009 57600 56604 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 6510 6510 7212 
Kód 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elok.prac. 
Štúrova 

Kód 41 40479 42419 42093 15337 16215 16114 19673 18811 19393 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 2767 2767 2876 

Elok.prac. 
Kolibská 

Kód 41 39153 39903 40148 14086 14286 14227 11993 11043 11458 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 2255 2255 1685 

ŠJ 
Nábrežná 

Kód 41 23026 23944 23964 8370 8760 8443 6899 8399 8288 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ŠJ 
Štúrova 

Kód 41 11048 11665 11630 4143 4359 4389 3787 3787 4025 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ŠJ 
Kolibská 

Kód 41 11156 11638 11752 4140 4327 4356 3970 3970 3842 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu  Kód 41 257684 269463 269862 93339 98264 97569 96331 103610 103610 

Spolu Kód 111 0 0 0 0 0 0 11532 11532 11773 

Spolu  41+111 257684 269463 269862 93339 98264 97569 107863 115142 115383 

 
 

    640<transfer Spolu 

    Sch.rozp. Uprav. Skut. Sch.rozp. Uprav. Skut. 

MŠ 
Nábrežná 

Kód 41 10 131 195 230104 247942 247114 
Kód 111 0 0 0 6510 6510 7212 
Kód 72 0 0 0 0 0 0 

Elok.prac. 
Štúrova 

Kód 41 10 672 714 75499 78117 78314 
Kód 111 0 0 0 2767 2767 2876 

Elok.prac. 
Kolibská 

Kód 41 10 10 0 65242 65242 65833 
Kód 111 0 0 0 2255 2255 1685 

ŠJ 
Nábrežná 

Kód 41 10 209 209 38305 41312 40904 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 

ŠJ 
Štúrova 

Kód 41 10 10           27 18988 19821 20071 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 

ŠJ 
Kolibská 

Kód 41 10 64 64 19276 19999 20014 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 

Spolu Kód 41 257744 270559 271071 447414 472433 472251 

Spolu Kód 111 0 0 0 11532 11532 11773 

 
Kód 72 0 0 0 0 0 0 

Spolu   257744 270559 271071 458946 483965 484024 
 
 
Mzdy a odvody: 
Mzdy a odvody boli vyplatené na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov pre 21 
pedagogických  a 18 nepedagogických zamestnancov. Ďalej boli vyplatené príplatky za zmennosť, 
príplatky za riadenie, ostatné príplatky a odmeny. Priemerná mzda bola 608 eur ( prepočítaný počet 
zamestnancov za rok 2015 – 37).  
 

 



 Čerpanie bežných výdavkov 

Bežné výdavky 
630 
Kód 41 a 111 

MŠ  El.prac. El.prac. Školská jedáleň Spolu 

Nábrežná Štúrova Kolibská Nábrežn
á 

Štúrova Kolibská     
  

41 111 41 111 41 111 41 41 41 41 111 41+111 
cestovné 226 0 14 0 137 0 0 0 12 389 0 389 
el. energia 10055 0 1682 0 1322 0 897 492 262 14710 0 14710 
plyn 14869 0 4556 0 0 0 275 651 0 20351 0 20351 
uhlie,   pelety 0 0 0 0 3925 0 0 0 0 3925 0 3925 

vodné = stočné 2670 0 684 0 244 0 300 0 94 3992 0 3992 
poštovné 2 0 16 0 14 0 0 0 0 32 0 32 
telefón,NB sieť 624 0 369 0 349 0 261 162 60 1825 0 1825 
interiér. 
vybavenie 3320 0 1060 0 0 0 0 0 89 4469 0 4469 
výpočt. technika 0 0 0 0 245 0 494 0 489 1228 0 1228 
prev. stroje 331 0 0 0 89 0 330 394 479 1623 0 1623 
všeobecný 
materiál 1839 2339 943 1000 478 56 2725 558 735 7278 3395 10673 
Ochranné 
pomôcky 99 0 66 0 33 0 310 226 226 960 0 960 
knihy, časopisy, 
učeb.pom. 167 4873 121 1876 148 1629 0 0 0 436 8378 8814 

údržba VT 707 0 0 0 85 0 39 39 39 909 0 909 

údržba prístr. 0 0 0 0 0 0 92 0  92 0 92 
údržba budovy 11259 0 6657 0 1469 0 5 0  19390 0 19390 
školenia 204 0 0 0 0 0 0 40  244 0 244 
všeobecné služby 2030 0 496 0 513 0 806 516 471 4832 0 4832 

zdravotná služba 186 0 48 0 40 0 32 0 5 311 0 311 

poplatky banke 469 0 97 0 34 0 25 8  633 0 633 
stravovanie 5319 0 1795 0 1558 0 1365 752 716 11505 0 11505 

poistné budovy 315 0 199 0 199 0 0 0  713 0 713 
poistné deti 129 0 37 0 42 0 0 0  208 0 208 

pov. prídel do SF 1425 0 433 0 414 0 252 127 125 2776 0 2776 
odpad 359 0 120 0 120 0 80 60 40 779 0 779 

Spolu  630 56604 7212 19393 2876 11458 1685 8288 4025 3842 103610 11773 115383 
 
Transfery 640 195 0 714 0 0 0 209 27 64 1209 0 1209 

odchodné 0 0 662 0 0 0 0 0 0 662 0 662 
Transfer na 
nem.dávky 195 0 52 0 0 0 209 27 64 547 0 547 

 
          

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 = lehátka, nábytok do riaditeľne, stoličky, stoly, 
do 2 tried koberce, prevádzkové stoje – vysávače. Do ET Štúrova sme zakúpili lehátka.  Do ET 
Kolibská  bol zakúpený viacúčelový vysávač, multifunkčné zariadenie.  Do ŠJ Nábrežná sme zakúpili 
kuchynský robot, mixér, tlačiareň, počítač, mlynček a ostatný drobný tovar. Do ŠJ Štúrova bola 



zakúpená chladnička a drobný tovar do kuchyne. Do ŠJ Kolibská  bol zakúpený počítač, monitor, 
stolový kuchynský robot, kancelárska stolička a tiež drobné vybavenie. V rámci údržby budov boli 
prevedené murárske a maliarske  práce v sume 5 940 eur, výmena radiatorov v priestoroch MŠ 
Štúrova  v sume 717 eur,   v MŠ Nábrežná = oprava pieskovísk v sume 2 603 eur , oprava priestorov 
vo vedľ. budove  v sume 765 eur , oprava 2 chodieb a schodiska v hlavnej budove MŠ  v sume 6 484 
eur.  V MŠ Kolibská bola prevedená drobná údržba v sume 250 eur a uskutočnený nákup stavebného 
materiálu s sume 1 219 eur, ktorý bude použitý v r. 2016  a iné.    

 Prostriedky z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica  na výchovu a vzdelávanie za 
predškolákov MŠ v roku 2015 kód 111 boli prijaté aj použité vo výške 11 773 eur. Tieto prostriedky 
boli  vyčerpané na úhradu platieb za  učebné pomôcky, hračky, nákup multifunkčného zariadenia, CD 
prehrávača, gramorádia, DVD prehrávača a iné.   
  
 
Transfery: 
 
     Boli vyplatené nemocenské dávky pri práceneschopnosti vo výške 547 eur a tiež odchodné 
v sume 662 eur  pre 1 nepedagogickú zamestnankyňu vo výške 2 funkčných platov. 
 
 
Kapitálové výdavky : 
 Do ŠJ Nábrežná bola zakúpená elektrická trojpec s sume 2 422,80 eur. 
 
 
 
C/ Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2015 v eur: 
 
= začiatočný stav           1 029 
= tvorba SF     +     2 775 
= čerpanie                                  =     2 575        
= konečný stav k 31. 12. 2015            1 229  
 
 
D/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015 
 
 
 
Aktíva v eur: 

 
Pasíva v eur: 

Pozemky           32 741  Výsledok hospodárenia                8 982              
Budovy, haly zost.hod.     607 267                      Záväzky voči zriaďovateľovi      644 306  
Stroje, prístroje zost.hod          3 994      Dlhodobé záväzky – SF                1 229 
Materiál                        5 531  Krátkodobé záväzky                   40 998 
Bankové účty                        36 915  
Výdavkový rozpočtový účet         182  
Príjmový účet                            122  
Časové rozlíšenie                    8 763  
  
SPOLU                                695 515 Spolu                                      695 515                   
 
 
Aktíva: 
 
Materiál v sume 5 531  eur –  z toho 4 312 eur stav potravín na sklade, 1 219 eur – stavebný materiál 
pre ET Kolibská na opravu spální. 
Bankové účty =   tu je zahrnutý depozitný účet – mzdy a odvody za mesiac december 2015 v sume  
33 408 eur, potravinový účet 2 278 eur, účet sociálneho fondu 1 229 eur. 
 



Pasíva: 
 
Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov) je v eur                       8 982 
 
Preplatok za réžie – ŠJ  Nábrežná                                    = 804 
Preplatok za réžie – ŠJ Kolibská                                    =  97 
Preplatok za réžie – ŠJ Štúrova                                    =  36 
Preplatok školné                 = 65 
Preplatok plynu r. 2015                                                                                       8 763  
Sklad MŠ                1 219 
Školské stravovanie – zaokr.                                                                                  2 
Spolu výsledok hospodárenia                             8 982 
  
 
 
      
Záväzky v eur: 
Záväzky voči zriaďovateľovi                   
                                               = neodvedené príjmy                                               182  
                                               = zostatková hodnota dlhodobého 
                                                  hmotného majetku                                         644 184 
      = neminutá dotácia (zostatok výd.účtu)            122 
                                                = spolu:                                                               644 306  
 
Dlhodobé záväzky – Sociálny fond                                        1 229  
 
Krátkodobé záväzky : 
 
Prijaté preddavky =  preplatky za stravné                                                                7 243  
Nevyfakturované dodávky – ŠJ a MŠ                                     347 
 
Ostatné záväzky – ide o mzdy a odvody za mesiac december 2015 a to : 
záväzky voči zamestnancom                                            19 221  
záväzky voči inš. soc. a dôchodkového zabezpečenia                                             12 294 
záväzky voči daňovému úradu                                                        1 893 
Spolu:                                                                                                              33 408 
 
Spolu pasíva:                                                                                                     695 515 
 
 
E/ Náklady a výnosy v roku 2015 v eur 
 
Náklady  hlavné hospodárenie        školské stravovanie       spolu 
Spotreba materiálu                   33 436                    45 375                              78 811 
Spotreba energie             30 222                                 30 222 
Ostatné služby              26 052                          26 052   
Mzdové náklady                       269 862                                              269 862 
Zákon. soc. poist.             97 569                                                                97 569 
Zákon. soc. nákl.                      15 489             15 489 
Odpisy majetku              19 437                                     19 437 
Dane a poplatky                            778                                                                    778 
Ostatné finančné náklady               633                                                                    633 
Náklady z odvodu príjmov          41 682             41 682 
Spolu                                    535 161                   45 375                                 580 536 
 
Výnosy  hlavné hospodárenie      školské stravovanie       spolu 
Tržby z predaja služieb               32 253        45 375                                  77 628 
Výnos z prev. činnosti                  3 570                                                                3 570 



Úroky             2                                 2    
Výnosy z bež. transferov          472 251                      472 251      
Výnosy z odpisov                      19 437                                    19 437 
Výnosy z bež. transferov zo ŠR   11 773             11 773 
Spolu:                                   539 286                  45 375                                   584 661                   
                  
 
 
 
 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v eur:       4 125 
 
Preplatky za réžiu zinkasované v roku 2014 výnosy 2015          132 
Preplatok plynu r. 2014                                        =  4 988 
Preplatky za réžiu a školné zinkasované 2015 výnosy 2016    =  1 002 
Školské stravovanie – rozdiely v zaokr.                1  
Preplatok plynu r. 2015            8 763 
Sklad stavebného materiálu                     1 219  
 
  
 
V Novej Bani dňa  15. 3. 2016 
       

 
 
 
 
 
    Katarína Štrbová 

                                                                                                    riaditeľka MŠ Nábrežná 2 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D/ Náklady a výnosy v roku 2015 
 
Náklady  v eur     Výnosy    v eur 
Spotreba materiálu 11 050 Tržby z pred. služieb  9 548 
Spotreba energie 3 914 Ostatné výnosy (prenájom)   2 060 
Opravy a udržiavanie        450 Výnosy z bežných transferov 79 843 
Náklady z odvodu príjmov     13 109 Výnosy z kapitál. transferov  2 258 
Ostatné služby  9 442 Výnosy od iných subjektov  2 494 
Mzdové náklady 39 608   
Zákonné soc. Poistenie 13 825   
Zákonné soc. Náklady   1 326   
Ostatné dane a poplatky     100   
Odpisy majetku   2 257   
Finančné náklady 296   
        
    
SPOLU: 95 377 SPOLU:     96 203 
    
Výsledok hospodárenia za bežné 
účtovné obdobie  

          826 

 
 
 
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie: 
 
Preplatok el. energia rok 2014 ( účet 502 )     -        606,00 eur 
 
Preplatok plyn rok 2014 ( účet 502 )               -          894,00 eur 
 
Nevyfakturované dodávky ( účet 518 )     -           36,00 eur 
 
Výnosy z bežných trans. ( účet 691 dodávatelia 2014 )   +          46,00 eur 
 
Neuhradení dodávatelia  el. energia za rok 2015 ( účet 502 )  -          151,00 eur  
 
Preplatok plyn rok 2015 ( účet 691 )      +       2 467,00 eur 
 
Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie              +          826,00 eur 
 
 
 
V Novej Bani dňa 29.3.2016                 
 
 
 
 
 

                                  PaedDr. Tatiana Polcová  
                                                                                                      riaditeľka  CVČ 



10. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 Mesto Nová Baňa v eur

AKTÍVA 2014 2015 PASÍVA 2014 2015
A. Neobežný majetok 16 408 211 16 335 893 A. Vlastné imanie a záväzky 13 775 125 13 858 556
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 40 531 37 984 A.I. Oceňovacie rozdiely súčet 275 901 275 901
2. Softvér 13 647 13 647 A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precen. majetku 275 901 275 901

oprávky -13 647 -13 647 A.III. Výsledok hospodárenia 13 499 224 13 582 655
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 40 744 40 744 1.     Nevysporiadaný VH minulých rokov 13 660 049 13 531 221

oprávky -213 -2 760 2.     VH za účtovné obdobie -160 825 51 434
6. Obstaranie DDNM 0 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok spolu 20 846 764 21 341 211
1. v tom: pozemky 6 133 389 6 131 875
4.           stavby 12 604 934 12 827 608

5.           stroje a prístroje 230 235 218 801B. Záväzky 2 330 113 2 809 267
6.           dopravné prostriedky 1 233 967 1 271 258 B.I. Rezervy 213 898 213 476
11.           investície 644 239 114 065 2.     Ostatné rezervy 204 000 204 000
12.           poskytnuté preddavky na DHM 0 777 604 4.     Ostatné krátkodobé rezervy 9 898 9 476

Oprávky k DHM -6 425 436 -6 989 654
A.III. Dlhodobý finančný majetok 1 946 352 1 946 352 B.II. Zúčtovanie medzi subjektami VS 10 405 12 085
1. v tom: podiely v dcérskej ÚJ 489 536 489 536 5.     Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 10 405 12 085
3.           cenné papiere 1 456 816 1 456 816

B.III. Dlhodobé záväzky 1 635 188 1 571 321

B Obežný majetok 3 145 187 3 545 6621.     Ostatné dlhodobé záväzky 1 631 710 1 566 465
B.I. Zásoby 20 028 22 739 4.     Záväzky zo sociálneho fondu 3 478 4 856
1.     Materiál na sklade 15 963 17 241
5.     Tovar na sklade 4 065 5 498 B.IV. Krátkodobé záväzky 60 525 57 601
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami VS 2 635 525 3 025 600 1.     Dodávatelia 7 348 1 526
1. Zúčtovanie odvodov príjmov RO 121 198 3.     Prijaté preddavky 6 763 7 589
3. Zúčtovanie transferov obce 2 635 404 3 025 402 5.     Nevyfaktúrované dodávky 1 244 3 146
B.III. Dlhodobé pohľadávky 0 0 9.     Iné záväzky 829 743
B.IV. Krátkodobé pohľadávky 83 601 91 002 12.     Zamestnanci 25 219 25 580
1.     Odberatelia 10 989 13 494 14.     Zúčtovanie s orgánmi NP 16 680 16 732
4.     Poskytnuté prevádzkové preddavky 498 13 780 15.     Daň z príjmov 0 0
8.     Z nedaňových príjmov 111 944 114 596 16.     Ostatné priame dane 2 442 2 285
9.     Z daňových príjmov 44 199 44 270
21.      Iné pohľadávky 0 921 B.V. Bankové úvery a výpomoci 410 097 954 784

    Opravná položka k pohľadávkam -84 029 -96 059 1.     Bankové úvery dlhodobé 410 097 300 097
B.V. Finančné účty 406 033 406 321 2.     Bežné bankové úvery 0 654 687
1.     Pokladnica 3 503 4 190
2.     Ceniny 351 112
3.     Bankové účty 402 179 402 019

C Časové rozlíšenie 334 5 265 C. Časové rozlíšenie 3 448 494 3 218 997
1. Náklady budúcich období 334 2 197 1. Výdavky budúcich období 0 12
3. Príjmy budúcich období 0 3 068 2. Výnosy budúcich období 3 448 494 3 218 985

A+B+C SPOLU MAJETOK 19 553 732 19 886 820A+B+C SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁV. 19 553 732 19 886 820
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I. ÚVODNÁ KAPITOLA 

 

1. Úvod 

 
Majetok mesta tvorí materiálnu podstatu pre zabezpečenie výkonu všetkých jeho kompetencií. 
Nakladanie s majetkom mesta je nevyhnutné orientovať tak, aby bolo na jednej strane riadne 
zabezpečené plnenie všetkých kompetencií mesta v prospech ekonomického rozvoja mesta a v 
prospech zabezpečenia kvality života jeho obyvateľov a na strane druhej tak, aby boli 
zabezpečené a zároveň zvýšené príjmy do rozpočtu mesta. Výber vhodnej stratégie správy a 
nakladania s majetkom a efektívne využívanie nehnuteľností má významný dosah na 
samosprávu a je dôležitým faktorom zvyšovania hospodárnosti. 

 

2. Vymedzenie základných pojmov a postupov nakladania s majetkom 

 
Nakladanie s majetkom mesta upravuje Zákon č.138/1991 zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

Charakter predkladanej koncepcie v oblasti nakladania s nehnuteľným majetkom 
(budov) mesta si bude vyžadovať prehodnotenie jednotlivých postupov v rámci nakladania s 
nehnuteľným majetkom (budov) mesta, tak aby bolo zabezpečené efektívne ale zároveň 
operatívne nakladanie s takýmto majetkom.  

Nehnuteľný  majetok (budovy)  mesta  spravuje  mesto  Nová  Baňa  (Mestský Úrad)  a  
organizácie  s právnou       subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa 
(Technické služby mesta Nová Baňa- príspevková organizácia, Mestský bytový podnik Nová 
Baňa, s.r.o., Základná škola J. Zemana, Centrum voľného času v Novej Bani, Základná 
umelecká škola Nová Baňa, Materská škola Nábrežná 2 Nová Baňa, Mestské lesy spol. s.r.o. 
Nová Baňa). 

Prebytočný majetok mesta (budovy) je majetok, ktorý mesto, alebo právnická osoba zriadená 
mestom trvalo nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 

Odpredaj ( prevod vlastníctva) prebytočného nehnuteľného majetku mesta (budov) je možné 
vykonať  na základe §9a odst.1 Zákona č.138/1991 zb. nasledovne : 

a) na základe obchodnej verejnej súťaže, 

b) dobrovoľnou dražbou, 
c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej 

podľa osobitného predpisu. 

Všeobecnou hodnotou majetku (budov) je výsledná objektivizovaná hodnota majetku, ktorá 
je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ceny hodnoteného majetku ku dňu ohodnotenia v 
danom mieste a čase, ktorú by tento mal dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri 
poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i 
opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou; obvykle 
vrátane dane z pridanej hodnoty. 

Pod objektivizáciou rozumieme znalecké stanovenie všeobecnej hodnoty majetku 
zohľadňujúce technický stav, vplyv trhu, ekonomické vplyvy a iné špecifické faktory. 



 

  

Neupotrebiteľný nehnuteľný majetok – je nehnuteľný majetok, ktorý pre svoje úplné fyzické 
alebo morálne opotrebenie alebo poškodenie, zastaralosť a nehospodárnosť prevádzky už 
neslúži svojmu účelu.  

3. Štruktúra koncepcie 
 

Analytická časť 

� Analýza súčasného stavu 
� Analýza problémov 
� Vymedzenie základných problémov 

 
   Strategická časť 

� Vymedzenie hlavných strategických cieľov 
� Vymedzenie špecifických cieľov a opatrení 
� Akčné plánovanie – časový harmonogram 
 

II. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
1. Analýza súčasného stavu 

 
Analýza súčasného stavu vychádza zo systematického zberu údajov za posledných 5 rokov. 
Odzrkadľuje zmeny stavu nehnuteľného majetku (budov) v tomto období a potreby do 
budúcich období na jeho ochranu pred poškodením, udržanie v dobrom technickom stave 
a jeho ďalšie zveľadenie. Potreby jednotlivých objektov sú vyčíslené. Pri ich vyčíslení sa 
vychádzalo z kvalifikovaných odhadov z predchádzajúcich skúseností pri rekonštrukciách 
a opravách objektov mesta a z cenových ponúk. 

Nehnuteľný majetok (budovy) vo vlastníctve Mesta Nová Baňa spravujú mesto a organizácie 
s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa. Jedná sa o budovu 
MsÚ, budovy určené na prenájom, školy a školské zariadenia a budovy v správe 
Technických služieb mesta Nová Baňa, Mestského bytového podniku a  Mestských lesov 
spol. s.r.o. Nová Baňa. 

Spoločne je spravovaných 64 budov v 47 objektoch. 

Objekty na vzdelanie a výchovu: 
 

Sú to objekty, ktoré sú nevyhnutné pri zabezpečení školopovinnej dochádzky, 
predškolskej dochádzky a záujmových činností detí. Dlhodobo slúžia na tento účel a mesto 
počíta s vlastníctvom týchto budov a udržaním ich dobrého technického stavu pre tieto 
účely aj v budúcnosti.  

 
1. Základná škola Jána Zemana 

 
Objekt postavený v roku 1975 je v správe Základnej školy Jána Zemana. Je to najväčšia budova 
určená na vzdelávanie v meste. V roku 2010 prebehla rekonštrukcia pozostávajúca z výmeny 
okien za plastové, zateplenie fasády a výmeny podlahovej krytiny. V roku 2014 rekonštrukcia ¼ 
kanalizácie. 
 
Potrebné investície- kompletná rekonštrukcia kuchyne 356 000 €, dokončenie ¾ kanalizácie, 
rozvody elektroinštalácie a vody v celej škole cca 200 000 €, kotolňa a teplovodný kanál cca 
150 000 €, odstavný pruh pre autá  200 000 € 

Celkom cca 906 000 € 



 

  

 
2. Základná škola sv. Alžbety 

 
Objekt bol postavený v roku 1952.  1.9. 2008  bola uzavretá nájomná zmluva so  
Základnou školou sv. Alžbety na dobu určitú do 1.9.2033. 
Drobné opravy si realizuje nájomca z vlastných prostriedkov. Z väčších opráv 
zrealizoval z vlastných prostriedkov rekonštrukciu krovu, zmenu strešnej krytiny, 
výmenu okien a dverí za plastové, vymaľoval vnútorné priestory, zrenovoval šatne pri 
telocvični. 
 
Potrebné investície- zateplenie fasády a rekonštrukcia podstienok  cca 100 000 € 
 

3. Zákl. umelecká škola 
 

 Objekt postavený pred rokom 1976 je v správe Základnej umeleckej školy v Novej 
Bani.   
V objekte bola zrekonštruovaná koncertná sála, zrekonštruované soc. zariadenia, 
čiastočne opravený dvor (2011). V roku 2014 inštalované plastové okná a dvere. 

 
 Potrebné investície- výmena strešnej krytiny a oprava krovu (azbestový eternit) cca 
50 000 €,  
 obnova fasády cca 30 000 €, oprava vnút. stien  10 000 €, oprava  dvorovej plochy cca  
10 - 15 000 €, vstupné dvere a portál cca 5 000 €  

 Celkom cca 110 000 € 
 

4. MŠ Nábrežná 
 

 Objekt postavený v roku 1982 je v správe MŠ Nábrežná. Je to najväčšie predškolské 
zariadenie. 

V roku 2012 odstránenie havarijného stavu vonkajšieho teplovodného kanálu, 
zrekonštruované sociálne zariadenia a rozvody UK v sektoroch E,F. V roku 2014 
vymenené okná dvere, zateplená budova, nanovo vymurované priechodzie chodby. 

 
Potrebné investície- kompletná rekonštrukcia kuchyne - 40 000 €, rozvody UK 
a radiátory, elektroinštalácia a voda, zvyšné sociálne zariadenia cca 35 000 €, výmena 
zastaralých plynových kotlov 10 000 €,   oprava prepadávajúcej podlahy v  kotolni 
5 000 €,  

 exteriér- vybavenie dvora , oplotenie, chodníky zeleň cca 100 000 €. 
 Celkom cca 200 000 € 

 
5. MŠ Nábrežná- alokované pracovisko Štúrova ul. 

 
Objekt postavený pred rokom 1976 je v správe MŠ Nábrežná ako alokované 
pracovisko. 
V roku 2012 výmena okien- hist. časť – eurookná, novšia časť- plastové. V roku 2015 
bol odstránený havarijný stav na kanalizácii a prepadávajúcej sa podlahy, vymaľovaný 
priestor a nainštalované nové  radiátory v jednej miestnosti. 
 
Potrebné investície- oprava fasády obidvoch častí 10-15 000 €, rekonštrukcia 
vnútorných priestorov, rozvodov elektroinštalácie, UK, vody, soc. zariadenia 25 000 €  
Celkom cca 40 000 € 
 
 



 

  

 
6. MŠ Nábrežná- alokované pracovisko Kolibská cesta 

 
 Objekt postavený pred rokom 1976 je v správe MŠ Nábrežná ako alokované 
pracovisko. 

 V roku 2012 bola zrealizovaná výmena okien a dverí za plastové, zmena systému 
vykurovania -   automatická pec na pelety, zateplený strop v celom objekte. 

 
 Potrebné investície- fasáda, podstienky 10-15 000 €,  vlhnúce vnútorné steny, rozvody 
elektriky, vody- 10 000 €, úprava dvorovej plochy a oplotenia 15 000 € 

 Celkom cca 40 000 € 
 

7. Centrum voľného času 
 

 Časť budovy je jedna z najstarších budov mesta, sála bola pristavená v roku 1970. 
Objekt je v správe Centra voľného času v Novej Bani. 
 V roku 2007 vymenená krytina strechy (hist. časť). V roku 2012 zmena systému 
vykurovania -  plynový kondenzačný kotol, nové rozvody UK, nové panelové radiátory. 
V roku 2014 výmena okien- staršia časť eurookná a novšia časť plastové okná. V roku 2015 
vystierkovanie miestností  poschodie hist. časti, vymaľovanie stropu sála, oprava strechy 
nad sálou. 

               
  Potrebné investície- oprava fasády a podstienok- cca 15 000 €, brúsenie a lakovanie 
parkiet- cca  3 000 €, rekonštrukcia elektroinštalácie cca 4 000 €, úprava dvorovej plochy a 
oplotenie zo strany potokov- 10 000 € 

 Celkom cca 32 000 € 
 

Objekty zabezpečujúce plnenie úloh samosprávy: 
 

Prevažne sa jedná o budovy, ktoré sú nevyhnutné pri správe mesta a jeho majetku, pri 
plnení úloh samosprávy, pre vykonávanie činností, ktoré zabezpečujú potreby obyvateľstva. 
S využitím prevažnej väčšiny týchto budov na dané účely mesto počíta i do budúcna. Objekt 
mestskej knižnice po zrekonštruovaní vnútorných priestorov podnikateľského centra 
a následným premiestnením knižnice do týchto priestorov, bude ponúknutý na odpredaj. 

 
1. Budova MsÚ 

 
Objekt postavený pred rokom 1976 je administratívnou budovou Mestského úradu 
Nová Baňa. V objekte sa nachádzajú aj priestory, ktoré sú predmetom nájmu pre 
podnikateľské účely. 
V roku 2011 bola časť priestorov zrekonštruovaná pre klientske centrum a matriku 
(elektroinštalácia, radiátory, strop, stierky, vybavenie), kompletná rekonštrukcia 
zasadacej miestnosti (elektroinštalácia, stierky, nové panelové radiátory, renovované 
parkety). V roku 2014 čistenie a náter strechy, výmena okien a dverí a zateplenie 
fasády. 
Potrebné investície- rozvody elektroinštalácie, zvyšné radiátory, vnútorné zariadenie 
cca 20 000 € 
 

2. Dom smútku 
 
Objekt postavený v roku 1960. Je v správe Technických služieb Nová Baňa. Slúži na 
smútočné obrady a správu cintorína. 
V roku 2009 čiastočná oprava fasády a vyrobené a nainštalované striešky nad vstupmi. 
V rokoch 2014-15 vybudované parkovisko a vstupná brána so schodiskom. 



 

  

 
Potrebné investície- oprava fasády, oprava zatekajúcej strechy, oprava poškodených 
omietok a  poškodenej vnútornej dlažby cca 20 000 €, vyasfaltovanie parkoviska 
6 000€ 
Celkom cca 26 000 € 

 
3. Soc. prevádzková budova štadión 

 
Objekt postavený v roku 1947, zrekonštruovaný  v roku 1968-69 je  v správe TS mesta 
Nová Baňa. Byt, ktorý je súčasťou objektu je v správe MsBP. Budova je využívaná 
futbalovým oddielom MFK Nová Baňa. 
V roku 2012 zrealizovaná výmena okien a dverí, náter fasády, zmena systému 
vykurovania, rekonštrukcia vnútorných priestorov, vybudovaný prístrešok na sedenie, 
zrekonštruovaná  časť tribúny(plastové sedadlá), nové striedačky. 
 
Potrebné investície- rekonštrukcia zvyšnej časti tribúny- cca 70 000 €, rekonštrukcia 
soc. zariadenia pre fanúšikov 10 000 €   
Celkom cca 80 000 € 

 
4. Budovy Technické služby 

 
Administratívna budova a samostatne stojace garáže postavené v roku 1970 sú 
v správe Technických služieb mesta Nová Baňa. 
Bola zrealizovaná výmena okien a dverí za plastové na administratívnej budove, 
zmena vykurovania z elektrickej pece na pevné palivo, vybudovaná brána vstup horný 
dvor. 
Prebieha zmena vykurovania na plyn (zriadenie prípojky + 2ks plyn kotle)- 11 700 € 
 
Potrebné investície- strechy v kritickom stave- cca 11 870 €, fasády v kritickom stave- 
cca 13 120 €, výmena okien a dverí v ostatných objektoch- cca 4 220 €, dvorové 
plochy v kritickom stave- asfaltovanie (horný a dolný dvor)- cca 138 000 €  
Celkom cca 167 210 € 
 

5. Záchody a sprchy Tajch 
 
Objekt postavený v roku 2015. Člení sa na WC muži+ sprcha, WC ženy + sprcha, WC 
imobilný, bufet, šatňa pre personál, miestnosť pre upratovačku, požičovňa bicyklov, 
komunikačné priestory a otvorená zastrešená terasa. Objekt prevádzkovaný v letnej 
sezóne pre využitie verejnosťou ako spoplatnené zariadenie. 
Dňom 23.12.2015 bol zverený do správy Technických služieb mesta Nová Baňa. 
 

6. Objekt M.R.Štefánika 27 
 
Objekt postavený ako rodinný dom v roku 1934, v roku 1970 zrealizovaná prístavba. 
Neskôr zmenený účel využitia na administratívnu budovu. Od 1.6.2015 je uzavretá 
nájomná zmluva s Dobrovoľným hasičským zborom  Nová Baňa na dobu neurčitú 
s jednomesačnou výpovednou lehotou za 1€/rok. 
V roku 2014 boli vymenené okná a dvere za plastové, inštalovaný nový kondenzačný 
plynový kotol s ohrevom teplej vody. V roku 2015 kompletná rekonštrukcia 
elektroinštalácie, nové stierky vo všetkých miestnostiach, obklad v kúpeľni, podlahy 
(ker. + plávajúce), nová kuch linka, fasádny náter. 
V roku 2015 postavená samostatne stojaca garáž na parkovanie hasičskej techniky. 
 
 



 

  

Potrebné investície- prepojenie UK z budovy do garáže 1 600 €, úprava dvorovej 
plochy a terénne úpravy 10 000 €, inštalácia novej posuvnej brány 2 000 € 
Celkom cca 14 100 € 
 

7. Viacúčelové denné centrum Kalvárska 
 
Objekt postavený v roku 1966 je spravovaný mestom. Objekt je rozdelený na dve 
samostatné časti s vlastným vstupom. Časť je využívaná denným centrom seniorov- 
LIPA a na druhú časť má nájomnú zmluvu Materské  centrum – GAŠPARKO 840 
€/rok. 
V roku 2012 zrekonštruované soc. zariadenia, výmena vnútorných dverí a podlahy  
v časti (LIPA). 
 
Potrebné investície- min. čistenie a náter  strechy 1000 €, úprava exteriéru 
(pieskovisko, brána) 2 500 € 
Celkom cca 3 500 € 
 

8. Mestská knižnica 
 
Objekt postavený v roku 1948 ako rodinný dom, v roku 1986 prešiel dispozičnými 
zmenami pre účely  knižnice. Je spravovaný mestom, celoročne využívaný ako 
mestská knižnica. 
Za posledné obdobie boli zrealizované len opravy menšieho charakteru ako malé 
opravy poškodenej strechy a žľabov, oprava kanalizácie, nové napojenie splaškovej 
kanalizácie do mestskej kanalizácie. 
 
Potrebné investície- výmena strešnej krytiny, latovania, žľabov a zvodov dažďovej 
vody, výmena okien a dverí, oprava fasády, nová elektroinštalácia, rozvody vody, 
vnútorné stierky, podlaha statika narušená na 2.posch., oplotenie, brána min. náter. 
Celkom cca 50 000 € 
 

9. Dom obradov (Podnikateľské Centrum) 
 
Objekt  postavený v roku 1931, čiastočne zrekonštruovaný v roku 1994, prístavba v 
roku 1997 je spravovaný mestom. Momentálne je zasadacia miestnosť využívaná na 
zasadanie mestského zastupiteľstva, besedy. Zvyšné priestory sú neobsadené z dôvodu 
budúcej rekonštrukcie priestorov na Kultúrne centrum, kam sa plánujú premiestniť 
klientske centrum, oddelenie kultúry a mestská knižnica. Súčasťou objektu je  
ubytovacie zariadenie, ktoré je prenajímané verejnosti.  
V roku 2015 prebehla rekonštrukcia, ktorej obsahom bola výmena okien a dverí za 
plastové,  nové žľaby a zvody, zateplená fasáda.  
 
Potrebné investície - bezbariérový vstup z ulice, vnútorné stavebné úpravy, nová  
elektroinštalácia, nové stierky, podlahy, vybudovanie výťahu, spolu cca 230 000 €. 
 

Historické budovy: 
 

Sú to budovy s historickým významom pre mesto. 
 

1. Radnica (Múzeum) 
 
Objekt bol postavený približne po roku  1353. Pohronské múzeum má uzatvorenú 
nájomnú zmluvu na priestory objektu, ktorý  slúži pre účely expozícií, výstav, 



 

  

podujatí, odbornej knižnice a ako obradná miestnosť na sobáše. 
V roku 2014 rekonštrukcia pozostávajúca z očistenia a náteru dreveného šindľa 3 700 
€, nové žľaby a zvody 6 714 €, oprava a náter fasády 32 192 € a vyčistenie a náteru 
vonkajšej strany okien 1 356 €. 
 
Potrebné investície- rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte cca 4 000 € 
 

2. Hist. Budova zvonice na Zvoničke 
 
Objekt bol postavený v roku 1874. . Budova je súčasťou náučného chodníka Zvonička. 
1. krát zrekonštruovaný v roku 1966. V roku 2015 kompletná rekonštrukcia strechy, 
dreveného obkladu vonkajších stien a fasády murovanej časti celkom 8 035 €.  
 

3. Záhumenský dom (Bananáreň) 
 
Objekt postavený pred rokom 1976 je spravovaný mestom. Nachádza sa v ochrannom 
pásme národnej kultúrnej pamiatky. Strecha a fasáda v kritickom stave. V minulosti 
boli postupne asanované dve časti objektu. Objekt nie je napojený na elektriku a vodu. 
Časť slúži ako sklad oddelenia kultúry. 

 
Bytové domy a budovy technickej vybavenosti sídla: 

 
Predovšetkým sú to 4 bytové domy a budovy technickej vybavenosti sídla, ktoré 

sú významné pri zabezpečení dodávok tepla pre spravované bytové domy. 
 

1. Bytové domy Pod Sekvojou 
 
Štyri bytové domy postavené v rokoch 1994, 1996, 2002 a 2007 sú v správe mestského 
bytového podniku. Slúžia na prenájom bytových jednotiek záujemcom spĺňajúcim 
nastavené kritériá.  
Drobné opravy v bytoch súvisiace s ich užívaním si zabezpečujú nájomcovia sami na 
základe Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. Ostatné opravy, ktoré sú nevyhnutné na 
správu bytových domov zabezpečuje Mestský bytový podnik Nová Baňa. 
Celkový počet nájomných bytov  je 155   z toho predaných je 36 b.j. Ďalšia možnosť 
kúpy je 28 b.j.  Predaj sa bude realizovať podľa žiadostí nájomcov. 
 
Ročné nájomné  je 144 327.- €    z toho  odvod do mesta  činí 93 829.- €  na zaplatenie 
úveru za bytové  domy č. 17- 23 a 25-29. Rozdiel je určený na bežnú údržbu, revízie 
EE, bleskozvodov, plynu, na príspevky do fondu opráv pre bytové domy, kde je časť 
bytov predaná a na správnu réžiu. 

 
2. Plynová kotolňa Pod Sekvojou 

 
Budova technickej vybavenosti sídla postavená v roku 1996 je v správe Mestského 
bytového podniku Nová Baňa. Slúži na výrobu a zabezpečenie tepla a teplej vody 
v bytových domoch Pod sekvojou.  
Plynová kotolňa je po rekonštrukcii /2008/, stav vyhovuje a je rezerva pre ďalšie byt. 
domy. 
 

3. Plynová kotolňa ulica Štúrova 
 
Budova technickej vybavenosti sídla postavená v roku 1988 je v správe Mestského 
bytového podniku Nová Baňa. Slúži na výrobu a zabezpečenie tepla a teplej vody 



 

  

v bytových domoch na Štúrovej ulici.  
Plynové kotle sú pôvodné s novými horákmi  - potrebné do budúcna plánovať celú 
rekonštrukciu kotolne a tiež výmenu rozvodov ÚK a TÚV do domov na ul. Štúrovej.  
 

4. Plynová kotolňa Švantnerova  
 
Budova technickej vybavenosti sídla je v správe Mestského bytového podniku Nová 
Baňa. Slúži na výrobu a zabezpečenie tepla a teplej vody v bytovom dome na 
Švantnerovej ulici. Plynová kotolňa bola  rekonštruovaná v r.2005. 

 
Objekty slúžiace na prenájom: 

 
Mesto Nová Baňa vlastní 10 objektov, ktoré slúžia na prenájom priestorov 

podnikateľským a iným subjektom. Cieľom prenájmu týchto objektov  je poskytovanie 
priestorov na prenájom pre podnikateľov a iné subjekty a vytváranie zisku. 
S prenajímaním priestorov sú však spojené aj riziká , ktoré do tohto procesu vstupujú. 
Pri dlhodobo prenajatých priestoroch ceny za prenájom už neodzrkadľujú trhové ceny, 
pretože boli dohodnuté alebo vysúťažené v čase, keď nájomné nedosahovalo ceny 
dnešného dopytu a ponuky. Pri neprenajatých a dlhodobo neprenajatých  priestoroch je 
problém s obsadením nájomcami, aj vzhľadom na presýtenosť trhu nájomnými 
priestormi, ktoré sú poskytované súkromnými osobami s vyššími poskytovanými 
štandardmi. Veľkým nedostatkom väčšiny prenajímaných priestorov mestom je, že 
energie (elektrika, voda, teplo) v priestoroch v rámci jedného objektu nie sú 
samostatne merané a musia byť prepočítavané na jednotlivé prevádzky.      
 

1. Administratívno -prevádzkové priestory (Bernolákova 3) 
 
Administratívno - prevádzkové priestory a samostatne stojace dvojgaráže, pôvodná 
budova postavená v roku 1930, prístavba 1965 je spravovaný mestom. V budove sa 
nachádzajú štyri prevádzky so samostatnými vstupmi.  
Tri objekty slúžia na prenájom priestorov podnikateľským subjektom a sú celoročne 
prenajaté. Jeden objekt využíva mesto ako archív. Z dvoch samostatne stojacich garáži 
je jedna slúžiaca ako sklad náradia na verejnoprospešné práce a druhá je prenajatá 
celoročne súkromnej osobe.  
V roku 2008 boli vymenené okná a dvere za plastové v časti objektu a vnútorné 
omietky a keramické dlažby – 2 600 €. V roku 2009 úprava časti dvorovej plochy 
2 296 €, rekonštrukcia kúpeľne 1 567 € a zabezpečovací systém 1 388 €. V roku 2010 
výmena okien za plastové 7 270 €.  V roku 2012 nová fasáda, zrekonštruované 
vnútorné priestory časti objektu (Záchrannej a dopravnej zdravotníckej službe),  
vybudovaný prístrešok. V roku 2015 vybetónovaná plocha pod prístreškom. 
 
Potrebné investície- oprava  a náter strechy 1500 €, úprava  dvorovej plochy 14 000 € 
Celkom cca 15 500 € 
 
Náklady na údržbu a revízie  za posledných 5 rokov: 31 435,54 € 
Príjmy za rok  (prenájom): 14 462,45 € 
 

2. Dom služieb- Bernolákova 11 
 
Objekt postavený v roku 1966, prestavba v roku 1993 je spravovaný mestom. 
V objekte sídlia organizácie zriadené mestom (Mestský bytový podnik a Mestské lesy) 
a zvyšné priestory sú určené na prenájom. 
Najväčším nájomcom je Ústredie práce, soc. vecí a rodiny so sídlom v Banskej 
Štiavnici a 12 ďalších menších prevádzok. 2 kancelárie sú momentálne voľné. 



 

  

V roku 2011 boli zrekonštruované priestory pre MsL a MsBP na druhom poschodí. 
V roku 2012  oprava padajúcich podhľadov pred vstupmi do prevádzok na prízemí. 
V roku 2013 inštalovaná plávajúca podlaha stepairobik 3.posch., odstránené zatekania 
komína. V roku 2015 nainštalované chýbajúce prietokové ohrievače a el. inštalácie 
k nim.  
 
Potrebné investície- výmena okien a dverí za plastové a zateplenie  fasády  cca 
252 000 € 
 
Náklady na údržbu a revízie za posledných 5 rokov: 12 582,54 € 
Príjmy za rok  (prenájom): 34 911,15 € 
 

3. Prevádzkový objekt Nábrežná- Columbia 
 
Objekt bol postavený v roku 1969. Časť budovy odpredaná spoločnosti STING, 
zaoberajúcej sa výrobou tepla. Časť spravovaná mestom, ktorú má na základe 
nájomného vzťahu v nájme prevádzka baru. 
V roku 2015 bolo odstránené mestom zatekanie strechy a kompletná rekonštrukcia 
vnútorných priestorov nájomcom.( celkové náklady rekonštrukcie: mesto 4 600 €, 
nájomca 23 000 €) 
 
Potrebné investície- komplexná oprava plochej strechy cca  5 000 € 
 
Náklady na údržbu a revízie za posledných 5 rokov: 6 014,4 € 
Príjmy za rok  (prenájom): 3 462,4 € 
 

4. Stredisko služieb- mat. stred. školská 25 
 
Objekt postavený pred rokom 1976, prístavba 1997 je spravovaný mestom. Slúži na 
prenájom priestorov podnikateľským subjektom. Momentálne je obsadený 9 
prevádzkami. Objekt má 5 samostatných  vstupov s vlastným dvorom a príjazdovou 
cestou. Problémom tohto objektu sú chýbajúce samostatné merania energií (voda, 
elektrika) jednotlivých prevádzok. Náklady na spotrebu sú rozpočítavané.  
Potrebné investície- min. náter strechy, oprava fasády, výmena okien a dverí, 
rekonštrukcia elektroinštalácií so samostatnými meraniami prevádzok, výmeny 
rozvodov UK a radiátorov, výmeny rozvodov vody so samostatnými meraniami, 
vyspravenie vnútorných priestorov (stierky, podlahy)- spolu cca 60 000 € 
 
Náklady na údržbu a revízie za posledných 5 rokov: 2 184,86 € 
Príjmy za rok  (prenájom): 7 237,48 € 
 

5. Kiosky (stará časť+ rekonšt.) 
 
Objekt postavený v roku 1957 je spravovaný mestom. Slúži na prenájom 
podnikateľským subjektom. Zložený je z dvoch samostatných častí, ktoré sú dlhodobo 
prenajaté. 
 
Drobné opravy nájomca realizuje na vlastné náklady. 
V roku 2007 výmena okien a dverí za plastové 7 000 € a zapojenie plynového 
vykurovania 200 €. V roku 2008 oplechovanie atiky 267 €. 
 
Náklady na údržbu za posledných 5 rokov: 810,7 € 
Príjmy za rok  (prenájom): 5218,68 € 
 



 

  

6. Dielne a garáže pri Dome Služieb Bernolákova 13 
 
Objekt postavený v roku 1968, prístavba 1977 je spravovaný mestom. Slúži na 
prenájom priestorov na podnikateľské účely. 
V roku 2011 rekonštrukcia soc. zariadení. V roku 2013 oprava atiky a výmena žľabov 
a zvodov. V roku 2015 oprava spadnutej omietky stropu. 
 
Potrebné investície- výmena okien a dverí za plastové- cca 20 000 €, oprava fasády 
a rekonštrukcia strechy 20 000 €  
Celkom 40 000 € 
 
Náklady na údržbu za posledných 5 rokov: 5 462,66 € 
Príjmy za rok  (prenájom): 8036,36 € 
 

7. Dielne Cintorínska 3 
 
Objekt postavený pred rokom 1976 je spravovaný mestom. Slúži na prenájom 
priestorov podnikateľským subjektom.  Zložený je z troch samostatných častí 
s vlastným vstupom. Dve časti sú dlhodobo prenajaté. 
V roku 2009 oprava fasády, odvodnenie časti budovy - 2 874 €. V roku 2011 
odvodnenie vonkajších múrov z dôvodu vlhnutia, oprava stierok. V roku 2015 
rekonštrukcia sociálnych zariadení. 
 
Potrebné investície- prerobenie časti na  verejné WC cca 42 500 € 
 
Náklady na údržbu za posledných 5 rokov: 2 961,1 € 
Príjmy za rok  (prenájom): 5062,19 € 
 

8. Kancelárie MsBP ul. Cintorínska 7 
 
Objekt postavený pred rokom 1976, zrekonštruovaný v roku 1981 je spravovaný 
mestom. Objekt je dlhodobo neprenajatý. Mesto, na základe odporúčania komisie 
územného plánu, životného prostredia a majetkovej ponúklo formou priameho nájmu 
priestory na prenájom ako celok. Nebola doručená ani jedna ponuka, ani nebol 
prejavený záujem o prenájom. 
Objekt nie je vhodný na prenájom po častiach, pretože priestory nie sú samostatne 
merané.  
 
Potrebné investície- strecha náter a odstránenie nefunkčných komínov- cca 2 000 €, 
výmena okien dverí, oprava fasády, podstienky odvodnenie- cca  15 000 €, 
vykurovanie- cca 5 000 €,  vnútorné stierky a podlahy - cca 15 000 €. 
Celkom cca 37 000 € 
 
Náklady za rok (energie): 268,44 € 
 

9. Klub dôchodcov A. Kmeťa , hokejový klub 
 
Objekt postavený pred rokom 1976 je spravovaný mestom. Je zložený z dvoch 
samostatných častí. Hlavná časť objektu je členená na množstvo menších miestností, z 
ktorých je niekoľko priechodzích, má ráz rodinného domu. Od roku 2012 je objekt 
neobsadený.  Druhá samostatná časť prenajatá hokejovému klubu nájomnou zmluvou 
za 1€/rok. 
Mesto, na základe odporúčania komisie územného plánu, životného prostredia 
a majetkovej ponúkla formou priameho nájmu priestory na prenájom ako celok. 



 

  

Nebola doručená ani jedna ponuka, ani nebol prejavený záujem o prenájom.  
(V termíne od 3.9.2013-30.9.2013). 
Objekt nie je vhodný na prenájom po častiach, pretože priestory nie sú samostatne 
merané.  
 
Potrebné investície- dlažba v sociálnych miestnostiach v havarijnom stave, vlhnúce 
vnútorné steny, vnútorné omietky popraskané v havarijnom stave, gamatky zastaralé, 
vypadaná škridla na viacerých miestach, fasáda poškodená- cca 30 000 € 
 
Náklady za rok (energie): 404,46 € 
 

10. Prev. objekt- Autobusová čakáreň 
 
Objekt postavený v roku 1983 je spravovaný mestom. Rozdelený je na dve samostatné 
časti s vlastnými vstupmi. Jedna časť je dlhodobo prenajatá  Dennému komunitnému 
centru pre telesne postihnutých DSS Hrabiny- nájomná zmluva do 1.5.2018 (16,60 
€/m2/rok- 282,2 €) Druhá časť objektu (14m2)  prenajatá  súkromnej prevádzke, kde je 
nájomná zmluva 16,60 €/m2/rok (252,2 €/rok). 
V roku 2007 výmena strešnej krytiny 4 433 €.           
 
Potrebné investície- strecha- min. náter 500 €, oprava fasády 2000 €, výmena 
zvyšných okien a dverí 1000 €, vstupná rampa 300 € 
Celkom cca 3 800 € 
 
Náklady na údržbu za posledných 5 rokov: 696 € 
Príjmy za rok  (prenájom): 514,59 € 

 
Objekty slúžiace na kultúru:  
 

1. Budova- kino Vatra 
 
Objekt postavený v roku 1943, prístavba 1973 je spravovaný mestom. Slúži na 
kultúrne podujatia, divadelné predstavenia, koncerty, kancelárie oddelenia kultúry. 
Využívaný je na cca 30 akcií ročne, kancelárie celoročne. 
V roku 2010 nové plynové kotle. V roku 2011 zrekonštruované javiskové osvetlenie 
a ťahy a pódium. V roku 2015 odstránené zatekanie plechovej strechy a pretekanie 
splaškových kanalizácií. 
 
Potrebné investície- výmena strešnej krytiny cca 25 000 € , výmena okien a dverí cca 
20 000 €,, oprava fasády 35 000 €, rekonštrukcia vnútorných inštalácií (elektrika 
a voda) 15 000 €, vnútorné stierky 30 000 € 
Celkom cca 125 000 € 
 
Náklady na údržbu za posledných 5 rokov: 13 924,3 € 
 

2. Budova KD Štále,2-izbový byt 
 
Objekt bol postavený v roku 1983. 2 posch. prerobené na byt v roku 1998 je v správe 
MsBP prenajatý súkromnej osobe. Objekt spravovaný mestom slúži na prenájom 
priestorov na kultúrne akcie  a na klubové aktivity. Využitý je cca 4-6x ročne.  
 
Potrebné investície- výmena okien a dverí cca 30 000 €, zmena systému vykurovania 
cca 10-15 000 €, zateplenie fasády cca 20 000 €, vnútorné priestory(stierky, 
elektroinštalácia, rozvody vody, podlahy, soc. zariadenia) cca 30 000 € 



 

  

Celkom cca 95 000 € 
 
Náklady na údržbu za posledných 5 rokov: 172,41 € 
 
Príjmy za rok 2015  (prenájom): 130,24 € 
Náklady za rok 2015 (energie, údržba, revízie pomerne za rok): 1416,72 € 
 

3. Budova KD Bukovina 49 
 
Objekt postavený pred rokom 1976, ktorý má charakter rodinného domu, pôvodne 
slúžil ako škola je rozdelený na dve samostatné časti s vlastnými vstupmi. Jedna časť 
slúžiaca na kultúrne podujatia, prenájom priestorov na oslavy ,pravidelný nácvik 
divadelného súboru je spravovaná mestom. Druhá  časť  budovy prenajatá dlhodobo 
ako byt je v správe MsBP. 
Využitie: pravidelný nácvik div. súboru, 8 kult. podujatí ročne. 
V roku 2013 postavený nový komín a inštalovaná teplovzdušná pec na pevné palivo.  
 
Potrebné investície- výmena strešnej krytiny, žľabov a zvodov, výmena okien a dverí, 
oprava fasády, vnútorné stierky (spolu cca 35 000 €) 
 
Náklady na údržbu za posledných 5 rokov: 2 337,18 € 
 
Príjmy za rok 2015  (prenájom): 34 € 
Náklady za rok 2015 (energie, údržba, revízie pomerne za rok): 281,8€ 
 

Objekty slúžiace na rekreáciu: 
 

Mesto Nová Baňa eviduje v majetku päť takýchto zariadení, ktoré slúžia na 
rekreáciu. Časť z nich pre zamestnancov jednotlivých organizácií, ktoré ich 
spravujú, časť je ponúkaná pre verejnosť a časť je dlhodobo nevyužívaná z dôvodu 
zlého technického stavu.  

 
1. Chata Tajch (spravovaná mestom) 

 
Objekt postavený v roku 1977 je spravovaný mestom.  Slúži výlučne  na rekreáciu 
zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a je využívaný v mesiacoch jún - august. 
V roku 2015 bola zrealizovaná oprava komína po zatekaní.  
 
Potrebné investície- min. náter strechy, výmena okien a dverí, zateplenie fasády, 
zmena systému vykurovania, oprava dlažby na terase, rozvody E, ohrev teplej vody  
(spolu cca 40 000 €) 
 
Náklady za roky 2011-2015 (elektrika, voda, čist. prostriedky, opravy): 3867 € 
Príjmy za roky 2011-2015 (prenájom): 3 910 € 
 

2. Hájenka Bukovina 
 
Objekt pôvodne postavený ako rodinný dom bol zrekonštruovaný v roku 1999.  Je  v 
správe MsL Nová Baňa. Slúži ako ubytovacie zariadenie prenajímané celoročne.  
V roku 2014 inštalovaná nová pec na pevné palivo 3 836 €, drobné opravy vonkajšej 
fasády 100 €. V roku 2015 bojler  195,51 € a obehové čerpadlo 99,50 €, oprava 
komínov  2 982,42 €, maľovanie 860 € a  970,50 €. Maľovanie sa musí robiť každé dva 
roky. 
V roku 2015 bolo obsadených 136 dní (26 víkendov a 8 celých týždňov). 



 

  

 
Náklady za rok 2015 (energie, údržba, revízie, upratovanie): 11 399,85 € 
Príjmy za rok 2015 (prenájom): 5 086,07 € 
  

3. Chata Tajch (v správe TS) 
 
Objekt postavený v roku 1983 je  v správe TS mesta Nová Baňa. Slúžil ako 
prevádzková budova na správu rekreačnej oblasti. 
Objekt je od roku 2013 nevyužívaný pre zlý technický stav. 
 
Potrebné investície- strecha min. náter, oprava  fasády, výmena okien a dverí, nové 
vnútorné stierky a podlahy, zariadenie- cca 50 000 €, stabilizácia zosúvaného svahu 
cca 20 000 €. 
Celkom cca 70 000 € 
 
Náklady za rok 2012 (energie, údržba, revízie,): 199,01 € 
Príjmy za rok 2012 (prenájom, energie): 171,28 € 
 

4. Chata Vojšín 
 
Objekt postavený pred rokom 1976 je od roku 2012 spravovaný mestom. Objekt je vo 
veľmi zlom technickom stave. Celodrevená dvojpodlažná chata s narušenou statikou, 
bez rozvodov vody a bez  
prístupu k vode, s energeticky náročným vykurovaním (elektrické akumulačné pece). 
Zastaralé je aj vnútorné zariadenie. Do objektu nebolo investované min 10 rokov na 
opravy a údržbu a postupne chátra. Momentálne je nevyužívaný, bez nákladov na jeho 
prevádzku a udržiavanie. 
 

5. Rekreačný dom Zvonička 
 
Objekt postavený v roku 1972 je spravovaný mestom. Slúži na akcie organizované 
mestom.  
Využitie: 2-3 krát ročne. 
V roku 2013 inštalované plechové okenice. V roku 2014 rekonštrukcia 
elektroinštalácie s rozvodovou skriňou a vonkajšieho osvetlenia, drobné opravy. 
 
Potrebné investície - oprava strechy cca 2000 €, oprava prepadnutého strop 3000 €, 
nová krbová vložka cca 2500 €, osvetlenie tanečnej plochy cca 1000 €, oprava fasády 
cca 2500 €, vnútorné omietky cca 2500 €, vnútorné zariadenie cca 2000 €,  sanitárne 
vybavenie cca 3500 € 
Celkom cca 19 000 € 
 
Náklady na údržbu (opravy)za posledných 5 rokov: 3 867,5 € 
Náklady za rok 2015 (energie, revízie 308,1 € raz za 5rokov): 246,83 € 
 

6. Kúpalisko 
 
Objekt postavený pred rokom 1976 je v správe TS mesta Nová Baňa.  Objekt sa skladá 
z nebytovej  
budovy, samostatne stojacich soc. zariadení, čističky vôd, dvoch bazénov, jedného 
detského.  
Objekt je dlhodobo nevyužívaný. Za posledných 7 rokov nebolo investované na 
opravy a údržbu, iba pravidelné kosenie areálu. V súčasnom stave bez potrebných 
investícií je objekt nevyužiteľný. 



 

  

 
Potrebné investície- zdevastovaná konštrukcia budov, dlažieb, nefunkčný systém na 
filtrovanie vody, odutý laminát a opadaná farba v bazénoch ,vypúšťanie bazénov 
nefunkčné, havarijný stav príjazdového mosta, oplotenie hrdzavé. 
Celkom cca 250 000 € 
 

Ostatné objekty: 
 

4. Čistiaca stanica- medziskládka Sita 
 

       Budova technickej vybavenosti sídla (37 m2). Pozemky par. č. 4837/20, 4837/21, 
4837/11 a objekty na nich postavených slúžia na  zber drobného stavebného odpadu a 
objemného odpadu pre občanov mesta Nová Baňa a medziskládka pre iné subjekty. 
Spoločnosť Waste transport a.s. (pôvodne SITA)  má nájomnú zmluvu do 21.1.2019. 
Za odplatu sa zaväzuje v čase prevádzky medziskladu platiť mestu Nová Baňa 5% z 
ceny vypočítanej podľa množstva odpadu odvezeného z tohto medziskladu. 
 

5. Soc. Dom Stará Huta 
  
Objekt postavený pred rokom 1976 slúžil pôvodne ako škola, neskôr ako objekt 
sociálneho bývania, prešiel v roku 2012 zo správy MsBP do spravovania  mestom. 
Jedná sa o jednopodlažnú budovu s dvomi samostatnými vstupmi. Strecha v kritickom 
stave, okná vysušené v kritickom stave, vnútorné omietky v havarijnom stave (po 
požiari), podlahy v kritickom stave. Zastaralé je aj zariadenie objektu, do ktorého 
nebolo investované viac rokov na opravy a údržbu a postupne chátra. Momentálne je 
nevyužívaný, bez nákladov na jeho prevádzku a udržiavanie. 
Potrebné investície- odhadované investície na kompletnú rekonštrukciu- cca 35 000 € 
 

6. Manipulačná chatka pastierska 
 
Budova lesného hospodárstva postavená v roku 1952 prešla v roku 1999 z majetku 
Stredoslovenských lesov do majetku mesta Nová Baňa. Momentálne je v účtovnej 
evidencii Mestských lesov, ktoré ju využívali na činnosti spojené so správou lesov. 
Objekt nie je napojený na vodu ani elektriku. Momentálne nie je využívaný. 
Do objektu  nebolo investované viac rokov na opravy a údržbu. 
 

7. Banská dolina- objekt lesného hospodárstva 
 
Objekt slúžil ako lesná chatka. Bol na základe nájomnej zmluvy v užívaní Mestským 
poľovným združením Háj do 1.4.2015. Objekt nebol riadne odovzdaný mestu. Objekt 
nie je napojený na elektriku a vodu.  Do objektu  nebolo investované viac rokov na 
opravy a údržbu. Momentálne nie je využívaný. 

 
8. Bývalá kuchynka pri DD( pri CVČ) 

 
Objekt postavený pred rokom 1976 je spravovaný mestom. Je to jednopodlažná 
drevostavba na betónovej platni. Krytina strechy a fasádne dosky z azbestu. Celá 
budova je v havarijnom stave a je niekoľko rokov nevyužívaná. 
 
Potrebné investície- 4-5 000 €- odstránenie azbestových prvkov, 12 -15 000 €- 
odstránenie zvyšnej konštrukcie a betónovej platne s terénnymi úpravami. 
Celkom cca 20 000 € 
 



 

  

2. Analýza problémov 

Základným nedostatkom v spravovaní nehnuteľného majetku (budov) mesta Nová Baňa je, že  
do údržby objektov mesta v predchádzajúcich obdobiach nebolo systematicky investované. 
Sú to väčšinou staršie budovy, ktoré si vyžadujú kompletné rekonštrukcie z dôvodov zastarania 
konštrukčných materiálov, elektroinštalácií, rozvodov vody a zariadenia. Až v posledných 
piatich rokoch boli robené opatrenia na zníženie energetickej náročnosti ako zmeny systémov 
vykurovania, zateplenia fasád a výmeny okien, ktoré viedli aspoň k zníženiu nákladov na ich 
správu. V minulosti nebola potrebnosť majetku vyhodnocovaná, majetok nebol vyraďovaný 
a ako prebytočný nebol predávaný. 

Ďalším problémom  je, že mesto momentálne vlastní veľké množstvo budov (64), o ktoré sa 
nedokáže plnohodnotne postarať z dôvodu vysokých finančných požiadaviek, aby ich udržalo 
v dobrom technickom stave a zveľadilo. Z analýzy súčasného stavu budov vyplýva, že je 
potrebné do ich udržania v dobrom technickom stave investovať celkovo približne 3 197 610 €. 
Z toho je na objekty na vzdelávanie a výchovu potrebných približne 1 428 000 €, na objekty 
zabezpečujúce úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku 590 810 €, na historické 
budovy 4 000 €, na budovy na prenájom 485 800 € a na ostatné budovy 689 000 €.  

Z analýzy taktiež vyplýva , že mesto vlastní budovy, ktoré sú dlhodobo nevyužité- Kancelárie 
MsBP ul. Cintorínska 7, Klub dôchodcov A. Kmeťa+ hokejový klub, Soc. Dom Stará Huta, 
Kúpalisko, Manipulačná chatka pastierska, Banská dolina- objekt lesného hospodárstva, 
Záhumenský dom (Bananáreň), Bývalá kuchynka pri DD (pri CVČ).  Na ich správu 
vynakladá len nevyhnutné finančné prostriedky, ktoré sú iba záťažou rozpočtu. Napriek snahám 
o prenajatie týchto objektov nebol o ich prenájom prejavený záujem.  Bez väčšieho finančného 
investovania budú tieto objekty len postupne chátrať a budú potrebné náklady na ich asanáciu. 

Mesto vlastní 3 objekty určené na kultúru, ktorých základným problémom je potreba 
vysokých investičných nákladov približne 270 000 € pri veľmi nízkej využívanosti, čo je aj 
z dlhodobého pohľadu  veľmi neefektívne. 

Ďalšou kategóriou sú objekty slúžiace na rekreáciu. Do týchto objektov nebolo na ich údržbu 
investované dlhšiu dobu a sú v zlom technickom stave, takže nemôžu ani slúžiť zámeru, na 
ktorý sú určené.  Jedinou chatou, v ktorej sú robené opatrenia na jej údržbu je chata Hájenka na 
Bukovine, ktorá je ponúkaná celoročne aj pre širokú verejnosť, ale pre nízky záujem namiesto 
vytvárania zisku je každý rok stratová. Strata za rok 2015 činí sumu 6 313,78 €. 

Rozhodovanie o prebytočnosti majetku a o ďalšom nakladaní s ním absentuje. Nehnuteľnosti 
predstavujú významnú časť investičného majetku mesta, ale ich využívanie a spravovanie 
je často spojené s vysokými finančnými nákladmi. Je nutné  identifikovaný  nevyužívaný 
majetok (budovy) schváliť zastupiteľstvom na odpredaj. Príjem z odpredaja majetku je 
nedaňovým kapitálovým príjmom mesta a je možné ho efektívne prerozdeliť na zhodnotenie 
využívaného majetku. 

 
3. Vymedzenie základných problémov 

 
Za nosné problémy v oblasti nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) Mesta Nová Baňa, 
boli identifikované a určené nasledujúce problémy: 

 
�  Vysoká finančná náročnosť na zabezpečenie vyhovujúceho technického stavu 

všetkých budov  
 

a)  približne 3 197 610 € potrebných na zabezpečenie vyhovujúceho 
technického stavu budov v počte 64. 



 

  

� Priestory určené na prenajímanie v zlom technickom stave a vo väčšine prípadov 
problémy s rozpočítavaním energií za jednotlivé prevádzky v objektoch 
z dôvodu absencie podružných meraní 

a) Náklady na zabezpečenie podružných meraní veľké a vyžadujúce si 
komplexné riešenia v jednotlivých objektoch. 

� Dlhodobo neprenajatý a nevyužívaný nehnuteľný majetok (budovy), ktorý sa 
nepodarilo prenajať a s tým súvisiace problémy: 

 
a) Značné finančné zaťaženie správcov znášajúcich náklady na zabezpečenie 

údržby a ochrany takéhoto majetku a náklady na poplatky súvisiace s 
držbou majetku (revízie, poplatky za energie, poistné, dažďové vody a 
odpisy ), postupné zhoršovanie technického stavu a znižovanie reálnej 
hodnoty takéhoto nehnuteľného majetku. 

 

Identifikované kľúčové problémy nakladania s nehnuteľným majetkom (budovami) mesta 
boli ďalej zapracované do konkrétnych strategických cieľov. 

III. STRATEGICKÉ CIELE  
 
Dôležité je spraviť opatrenia v oblasti správy a nakladania s nehnuteľným majetkom, tak aby 
pasívnu držbu nahradilo aktívne a hospodárne riadenie vlastníctva. 

Dôležitým aspektom je získavanie kapitálových príjmov z prebytočného nehnuteľného 
majetku a tým zabezpečenie dostatočného objemu finančných prostriedkov na realizáciu 
investičných a rozvojových akcií. 

Odpredaj majetku je nevyhnutné realizovať tak, aby bol prísun kapitálových príjmov 
skutočne čo možno najvyšší, teda využívať publikačnú činnosť, transparentné spôsoby foriem 
výberu.  

Návrh konkrétnych hlavných strategických cieľov a špecifických strategických cieľov s 
návrhmi konkrétnych opatrení, je spracovaný v nasledujúcich kapitolách. 

 
1. Hlavné strategické ciele 

1.1 Vízia: 

Mesto je povinné svoj majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a to v prospech rozvoja 
mesta a jeho občanov. Nevyhnutnou podmienkou efektívneho riadenia nakladania s majetkom 
je zabezpečiť prechod od pasívnej držby vlastníctva k aktívnemu hospodáreniu, ktoré 
zabezpečí  alokovanie  zdrojov  úspor  v rámci  optimálneho  využitia  majetku a zároveň 
identifikáciou prebytočného majetku zabezpečí dostatok kapitálových príjmov nevyhnutných 
na zabezpečenie rozvojovej investičnej činnosti. 

 
 

 

� Odsúhlasiť mestským zastupiteľstvom budovy identifikované ako prebytočný 
nehnuteľný majetok. 

� na základe podrobnej analýzy súčasného stavu  odsúhlasiť budovy 
identifikované ako prebytočný nehnuteľný majetok 

� Určiť konkrétne budovy, ktoré budú predmetom odpredaja v roku 2016. 

� odsúhlasiť odpredaj konkrétnych budov v roku 2016 z prebytočného 

1.1. 1. Hlavné strategické ciele na rok 2016: 



 

  

nehnuteľného majetku  

� Zvoliť vhodnú formu odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku  

� forma odpredaja spolu so zámerom na odpredaj prebytočného nehnuteľného 
majetku bude určená a schvaľovaná pri jednotlivých budovách  na mestskom 
zastupiteľstve. 

� Zabezpečiť plnenie kapitálových príjmov z odpredaja prebytočného nehnuteľného 
majetku (budov) mesta na rok 2016. 

� zrealizovať odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku určeného na rok 
2016. 

� Navrhnúť spôsoby využitia kapitálových príjmov tak, aby sa získané príjmy vrátili 
formou investícií späť do majetku mesta 

 
 

� Zabezpečiť plnenie kapitálových príjmov z odpredaja prebytočného nehnuteľného 
majetku (budov) mesta na rok 2017-20. 
� Zabezpečiť plnenie kapitálových príjmov z odpredaja prebytočného 

nehnuteľného majetku (budov) mesta na roky 2017 – 2020.  

� Na základe ďalších zberov informácií a analýz identifikovať prebytočný nehnuteľný 
majetok mesta (budovy)  

 
� optimálne určiť ďalšie využívanie priestorov a určenie prebytočného 

nehnuteľného majetku (budov) mesta 
 

2. Špecifické strategické ciele a opatrenia 
 

 

� Opatrenia k špecifickému cieľu 1: 
� odsúhlasiť  odpredaj   navrhovaného  prebytočného   nehnuteľného  majetku 

(budov)    mesta  v roku 2016  mestským   zastupiteľstvom z predkladaného 
zoznamu budov: 

V roku 2016 mesto plánuje odpredaj objektov, ktoré sú  dlhodobo nevyužívané 
a mesto nemá pre ne ďalší účel využitia. Mesto bude postupne ponúkať objekty na 
predaj, ak sa nepodarí zrealizovať predaj niektorého s objektov  v tomto roku, 
automaticky by prešiel do odpredaja v roku 2017. 

1. Kancelárie MsBP ul. Cintorínska 7 
V momentálnom stave sa mestu, po tom ako bol objekt ponúknutý na 
prenájom, nepodarilo priestory dlhodobo prenajať. Objekt sa odporúča predať 
vzhľadom na vysoké finančné investície potrebné na jeho rekonštrukciu a pre 
absenciu účelu ďalšieho využitia mestom. 
Odhadovaná suma z predaja- 25 - 35 000 € 
 

2. Klub dôchodcov A. Kmeťa , hokejový klub 
V momentálnom stave sa mestu, po tom ako bol objekt ponúknutý na 

2.1. Špecifický cieľ 1 – odsúhlasiť prebytočný nehnuteľný majetok a vytvoriť kapitálové príjmy z odpredaja 
majetku (budov) 

1.1. 1. Hlavné strategické ciele na roky 2017- 2020: 



 

  

prenájom, nepodarilo priestory dlhodobo prenajať. Objekt sa odporúča predať 
vzhľadom na vysoké finančné investície potrebné na jeho rekonštrukciu a pre 
absenciu účelu ďalšieho využitia mestom. 
Odhadovaná suma z predaja- 50 - 60 000 € 
 

3. Soc. Dom Stará Huta 
Objekt sa odporúča predať vzhľadom na vysoké finančné investície potrebné na 
jeho rekonštrukciu, taktiež vzhľadom na neatraktivitu lokalizácie objektu pre 
účely prenájmu a pre absenciu účelu ďalšieho využitia mestom. 
Odhadovaná suma z predaja- 20 - 25 000 € 
 

4. Chata Vojšín 
Objekt sa odporúča predať vzhľadom na skutočnosť, že objekt je dlhodobo 
nevyužívaný, mesto nemá ďalší účel využitia a nie je prispôsobený na 
prenájom v technickom stave v akom sa momentálne nachádza.  
Odhadovaná suma z predaja-20 000 € 
 

5. Manipulačná chatka pastierska 
Objekt sa odporúča predať vzhľadom na skutočnosť, že objekt je dlhodobo 
nevyužívaný, taktiež vzhľadom na neatraktivitu lokalizácie objektu pre účely 
prenájmu a pre absenciu účelu ďalšieho využitia mestom. 
Odhadovaná suma z predaja- 10 - 20 000 € 
 

6. Banská dolina- objekt lesného hospodárstva 
Objekt sa odporúča predať vzhľadom na skutočnosť, že objekt je dlhodobo 
nevyužívaný, taktiež vzhľadom na neatraktivitu lokalizácie objektu pre účely 
prenájmu a pre absenciu účelu ďalšieho využitia mestom. 
Odhadovaná suma z predaja- 5 000 € 
 

7. Chata Tajch (v správe TS) 
Vzhľadom na to, že prioritou mesta je vytváranie priaznivého prostredia na 
podnikanie a cestovný ruch a nie podnikateľská činnosť v prenajímaní objektov 
a vzhľadom na vysoké finančné investície potrebné na rekonštrukciu objektu, 
ktoré by boli nepomerom k využívanosti tohto objektu aj z dlhodobého 
hľadiska sa odporúča objekt predať. 
Odhadovaná suma z predaja-  35 - 40 000 € 
 

8. Chata Tajch(mestská) 
Vzhľadom na to, že prioritou mesta je vytváranie priaznivého prostredia na 
podnikanie a cestovný ruch a nie podnikateľská činnosť v prenajímaní objektov 
a vzhľadom na vysoké finančné investície potrebné na rekonštrukciu objektu, 
ktoré by boli nepomerom k využívanosti tohto objektu aj z dlhodobého 
hľadiska sa odporúča objekt predať. 
Odhadovaná suma z predaja- 30- 40 000 € 

� odsúhlasiť    odpredaj   navrhovaného  prebytočného   nehnuteľného  majetku 
(budov)    mesta  v roku 2017  mestským   zastupiteľstvom z predkladaného 
zoznamu budov: 

 Rok 2016 bude slúžiť na prehodnotenie prevádzok a systematickú analýzu, 
ktorá ukáže možné riešenia s naložením predmetných objektov. Ak sa do konca roku 
2016 nenájdu riešenia, budú zaradené medzi prebytočný majetok a odpredané v roku 
2017. 



 

  

1. Záhumenský dom (Bananáreň) 
Objekt je v havarijnom stave, časť je dlhodobo nevyužívaná, mesto nemá ďalší 
účel využitia. Objekt nie je prispôsobený na prenájom v technickom stave 
v akom sa momentálne nachádza. Pri prípadnom odpredaji, bude mesto trvať na 
zachovaní historického rázu. 
Odhadovaná suma z predaja- 20 000 € 
 

2. Kúpalisko 
Objekt je v havarijnom stave, je dlhodobo nevyužívaný. Pre účel na ktorý 
slúžil, sú nevyhnutné vysoké finančné investície a mesto nemá ďalší účel 
využitia. Jeho ďalšou držbou, by postupne viac chátral a strácal na hodnote. Ak 
sa nenájde spôsob využitia objektu do konca roku 2016, odporúča sa odpredať 
v roku 2017. 
Odhadovaná suma z predaja- 80 000 € 
 

3. Budova KD Štále,2-izbový byt 
Ak sa nenájde do konca roka 2016 riešenie ako financovať nevyhnutné 
opatrenia mimo rozpočtu mesta na udržanie dobrého technického stavu, 
odporúča sa objekt odpredať vzhľadom na malú využívanosť a vysoké finančné 
investície potrebné na udržanie dobrého technického stavu, ktoré by boli 
nepomerom k využívanosti tohto objektu aj z dlhodobého hľadiska. 
Odhadovaná suma z predaja- 70 - 100 000 € 
 

4. Budova KD Bukovina 49 
Vzhľadom na vysoké finančné investície potrebné na udržanie dobrého 
technického stavu, ktoré by boli nepomerom k využívanosti tohto objektu aj 
z dlhodobého hľadiska, ak sa nenájde riešenie do konca roku 2016 ako tieto  
investície znížiť využitím iných zdrojov ako zdrojov mesta sa objekt odporúča 
predať v roku 2017. 
Odhadovaná suma z predaja- 40 000 € 
 

5. Mestská knižnica 
Objekt sa odporúča odpredať vzhľadom na skutočnosť, že po presťahovaní 
knižnice do nových priestorov, mesto nemá ďalší účel využitia aj vzhľadom na 
vysoké finančné potreby na udržanie dobrého technického stavu. Predaj bude 
podmienený zrealizovaním investičného zámeru v Podnikateľskom centre. 
Odhadovaná suma z predaja- 50-60 000 € 
 

Predpokladaný celkový kapitálový príjem z odpredaných objektov 455 000 – 545 000 € 
 

 
 

� prostriedky z odpredaja budov ako kapitálové príjmy, budú použité vo forme 
kapitálových výdavkov na rekonštrukcie budov, tak ako ich schváli MsZ 
v rozpočte pre príslušný rozpočtový rok, alebo pri zmene rozpočtu počas 
prebiehajúceho rozpočtového roku. 

 

 
 

Ako spôsob zisťovania aktuálneho stavu a využívania nehnuteľností je optimálne 
vykonať podrobnú analýzu využívania nehnuteľností, čo je možné uskutočniť iba podrobným 

2.3. Špecifický cieľ 3 –  Zabezpečiť zber údajov o využívaní nehnuteľného majetku (budov) mesta 

2.2. Špecifický cieľ 2 –  využitie kapitálových príjmov z odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku na 
zrealizovanie prioritných  potrieb v objektoch s veľkým významom pre mesto 



 

  

a systematickým zberom údajov, následne ich vyhodnocovaním a nakoniec vypracovaním 
konkrétnych opatrení. 

� Opatrenia k špecifickému cieľu 3: 
� zabezpečiť zber údajov o nehnuteľnom majetku (budov) mesta na posúdenie 

o využiteľnosti tohto majetku (prenájom, odpredaj): 

6. Kiosky (stará časť+ rekonšt.) 
7. Dielne a garáže pri DS Bern.13 
8. Stredisko služieb- mat. stred. školská 25 
9. Čistiaca stanica- medziskládka Sita 

 
Identifikácia efektívneho využívania majetku a skutočne nevyužívaného majetku je 
nevyhnutná na ďalšiu identifikáciu majetku prebytočného, aby bolo možné realizovať správne 
rozhodnutia o efektivite ďalšieho nakladania s ním, uľahčiť rozhodovanie o ďalšom nájme 
alebo predaji. 

2.4. Špecifický cieľ 4 – Identifikova ť neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta 
a priebežne riešiť nakladanie s predmetným majetkom 

 
Neupotrebiteľný nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta, je majetok, ktorý vzhľadom na svoj 
nevyhovujúci technický stav je určený na asanáciu. Asanácie objektov bývajú pomerne značne 
finančne nákladné, nakoľko sa často jedná o objekty pozostávajúce i z nebezpečného odpadu, 
ktoré majú špeciálny režim asanácie. 

� Opatrenia k špecifickému cieľu 4: 

� vyčísliť predbežné náklady na zabezpečenie asanácií neupotrebiteľných 
objektov 
Bývalá kuchynka pri DD( pri CVČ) 

� priebežne zabezpečovať asanácie neupotrebiteľného nehnuteľného majetku 
s ohľadom na aktuálne finančné možnosti mesta 

                            Bývalá kuchynka pri DD( pri CVČ) 
 

IV.  AK ČNÉ PLÁNOVANIE  
 

Prirodzenú nadväznosť na strategické plánovanie má akčné plánovanie. Akčné plánovanie 
predstavuje zapracovanie konkrétnych špecifických strategických cieľov a opatrení do 
časového harmonogramu ako plánovanie v horizonte piatich rokov na obdobie rokov 2016 – 
2020, tak aby plnenie jednotlivých strategických cieľov a zámerov bolo realizovateľné a 
zároveň, aby bola zabezpečená kontrola ich realizácie. 

Predmetom akčného plánovania v rámci časového harmonogramu sú tie aktivity, ktorých 
potreba vykonávania nie je priebežná, ale ktoré si vyžadujú stanovenie časového rámca. 

 
1. Časový harmonogram na roky 2016 – 2020 

 
II.   Kvartál 2016   - odsúhlasenie navrhovaného  prebytočného nehnuteľného majetku 
(budov) na odpredaj, zo zoznamu v špecifickom cieli 1 
 
III. Kvartál 2016   - vyhotovenie znaleckých posudkov identifikovaného prebytočného  
nehnuteľného majetku  určeného na odpredaj  

                             - príprava a realizácia odpredaju prebytočného   nehnuteľného majetku  
   (budov) 

 



 

  

 
III.-IV. Kvartál 2016   - odpredaj odsúhlasených objektov z prebytočného majetku na rok  
     2016 
2017                           - odpredaj  odsúhlasených objektov z prebytočného majetku 
zrealizovaných v roku 2016  

                                     -  odpredaj odsúhlasených objektov z prebytočného majetku na rok 2017 
2016-2020               - zber údajov na analýzy a posúdenie využiteľnosti nehnuteľného majetku  
    (budov)  zo zoznamu v špecifickom cieli 3 
                                 - identifikácia prebytočného nehnuteľného majetku a spracovanie 

návrhov na jeho odpredaj  

                              - propagácia nehnuteľného majetku na prenájom alebo odpredaj 

V. ZÁVER  
 
Navrhnutá Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom (budovy) Mesta Nová Baňa  rieši 
systémové opatrenia, ktoré je nevyhnutné uskutočniť v rokoch 2016 až 2020, aby bolo 
zabezpečené na jednej strane plnenie nedaňových kapitálových príjmov z odpredaja majetku a 
na strane druhej, aby bolo zabezpečené efektívnejšie využívanie nehnuteľného majetku 
(budov) mesta. 

Systémové opatrenia spočívajú najmä v určovaní a identifikácii prebytočného nehnuteľného 
majetku a výbere vhodných návrhov nakladania s ním. Navrhovaná koncepcia prioritne 
predpokladá odpredaj identifikovaného prebytočného nehnuteľného majetku a tým 
zabezpečenie dostatku kapitálových príjmov na zabezpečovanie rozvojových investičných 
akcií. Zároveň však nevylučuje v procese analýzy a hodnotenia realizovať ďalší nájom majetku 
a využitie majetku. 

Podstatné je vybrať najefektívnejší spôsob, ako postupovať pri nakladaní s takýmto majetkom, 
či už je to odpredaj alebo nájom nehnuteľností a zabezpečiť tak aktívne nakladanie s 
nehnuteľným majetkom mesta, teda také nakladanie s majetkom, z ktorého vždy plynú úžitky 
pre Mesto Nová Baňa. 

Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom mesta (budovami) je materiál, na základe 
ktorého sa bude postupovať pri ďalšom nakladaní s objektmi (budovami) mesta. Jednotlivé 
objekty, ktoré sú schválené touto koncepciou ako prebytočný majetok mesta, budú 
samostatne postúpené mestskému zastupiteľstvu  na schválenie zámeru predať majetok 
obce, spôsobu jeho predaja a schválenie podmienok predaja. 

 

 
 
 
 
 




