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

ktoré sa konalo dňa 22. 4. 2015 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,  
v  Podnikateľskom  centre  na  I. poschodí 

Prítomní: 
Poslanci Mestského zastupiteľstva: 
Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 
                                           
Primátor mesta:    Mgr. Ján Havran  
 
Vedúci oddelení:  Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Ľudmila Rajnohová, Mgr. 

Iveta Lukáčová,  Jaroslav Svetík  
Hlavná kontrolórka:   Ing., Mgr. Eliška Vallová 
Právnička MsÚ:     JUDr. Jana Nemcová - ospravedlnená 
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   

Prizvaní:                                            Ing. Janka Šeclová,  oddelenie VŽPaSM  na  MsÚ Nová  
 Baňa, Mgr. Petra Suchánková, Ing. Viera Bernátová,    
 Lýdia Adamcová, oddelenie VŽPaSM na MsÚ Nová        
 Baňa 

                                                                                                         
Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Mestského zastupiteľstva, 

Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola určená Marta 
Müllerová, poslanci zvolili za overovateľov zápisnice Jozefa Barniaka a Mgr. Branislava 
Bratka. Do návrhovej komisie Juraja Búryho, Mgr. Maroša Havrana a  Ing. Karola 
Tužinského. Do pracovného predsedníctva  bol zvolený  Peter Forgáč.  

 

Hlasovanie č. 1 o overovateľoch zápisnice z  MsZ, návrhovej komisii, pracovnom 
predsedníctve a zapisovateľke:  
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 (Mgr. Maroš Havran)  
 

Na rokovanie bol predložený nasledovný program: 
O t v o r e n i e 

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Záznamy z kontrol  



3. Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2014 
4. Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2014 
5. 1. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015 
6. Audit verejného osvetlenia mesta Nová Baňa 
7. Návrh Strategickej časti Programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014 – 2020 
8. Vstup mesta Nová Baňa do Občianskeho združenia Pohronská cesta 
9. Prevod nehnuteľného majetku rozostavanej stavby „Spevnená plocha ul. Cintorínska“ 
10. Cenník platieb za predajné miesto na novobanskom jarmoku  
11. Majetkové veci  
12. Rôzne  
13. Diskusia 

Z á v e r 
 
Hlasovanie č. 2 o programe MsZ:  
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 
 
 
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 22. 01. 2015  
 
U z n e s e n i e   č. 1/2015     
- splnené prijatím uznesenia      
 
U z n e s e n i e   č. 2/2015     
- splnené prijatím uznesenia     
 
U z n e s e n i e   č. 3/2015     
- splnené prijatím uznesenia  
 
U z n e s e n i e   č. 4/2015     
- splnené prijatím uznesenia     
 
U z n e s e n i e   č. 5/2015     
- splnené      



 
U z n e s e n i e   č. 6/2015     
- splnené 
 
U z n e s e n i e   č. 7/2015     
- splnené    
 
U z n e s e n i e   č. 8/2015     
- splnené   
 
U z n e s e n i e   č. 9/2015     
- splnené     
 
U z n e s e n i e   č. 10/2015     
- splnené  
 
U z n e s e n i e   č. 11/2015       
- splnené       
 
U z n e s e n i e   č. 12/2015     
- splnené         
 
U z n e s e n i e   č. 13/2015       
- splnené       
 
U z n e s e n i e   č. 14/2015     
- splnené  

 
 

 U z n e s e n i e   č. 15/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 
 
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 22. 01. 2015 
 
Hlasovanie č. 3: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – uznesenie bolo prijaté 
      



 
 
2. Záznamy  z kontrol 
 

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

 
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly     

 
Hk-2014/02050 

 
Na  základe  schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na 
II. polrok 2014,  ktorý  bol  schválený  uznesením  mestského  zastupiteľstva  v  Novej  Bani  
č. 48/2014 zo dňa 22.10.2014, vykonala hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 
 

kontrolu stavu pohľadávok a záväzkov v príspevkovej organizácii  
Technické služby mesta Nová Baňa v I. polroku 2014. 

 
Cieľom následnej finančnej kontroly bolo overiť údaje vo finančných, účtovných 
a štatistických výkazoch kontrolovaného subjektu, či kontrolovaný subjekt je schopný splácať 
svoje záväzky v určených termínoch, či nevykazuje dlhodobé záväzky a pohľadávky, či 
vykonáva úkony vedúce k právnemu zabezpečeniu a návratnosti pohľadávok. 
 
Predmetom následnej finančnej kontroly bola kontrola dodržiavania a uplatňovania: 
 
- zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
 
- Opatrenia 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“) 
 
Kontrolou bolo zistené: 
Krátkodobé pohľadávky boli z hlavnej činnosti k 30. 06. 2014 v celkovej výške 1 573,92 
EUR. K 31. 12. 2014 je evidovaná už len jedna pohľadávka – vo výške 1044,48 EUR (Fa. č. 
140069). Neuhradenie tejto pohľadávky bolo riešené súdnou cestou. Od 1.1.2015 je 
dohodnutý splátkový kalendár. Ostatné pohľadávky k 30. 06. 2014 boli zinkasované v júli 
2014. 
Dlhodobé  pohľadávky z hlavnej činnosti boli k 30. 06. 2014 vo výške 38,38 EUR (Fa. č. 
120069 – evidovaná ako pohľadávka z roku 2012). Táto dlhodobá pohľadávka je evidovaná aj 
k 31. 12. 2014. 
Krátkodobé pohľadávky z vedľajšej činnosti boli k 30. 06. 2014 v celkovej výške 1 960,13 
EUR. K 31. 12. 2014 je evidovaná pohľadávka vo výške 192,36 EUR (Fa. č. 20140118). 
Ostatné pohľadávky k 30. 06. 2014 boli zinkasované v júli 2014.  
Dlhodobé pohľadávky z vedľajšej činnosti boli k 30. 06. 2014 vo výške 219,26 EUR(Fa. č. 
20100152 – 44,39 EUR, 20110373 – 100,- EUR, 20120288 – 7,20 EUR, 20130291 – 67,67 
EUR). 
Krátkodobé záväzky z obchodnej činnosti boli k 30. 06. 2014 v celkovej výške 129 507,82 
EUR. Neuhradené záväzky k 30. 06. 2014 boli vo výške 8 067,84 EUR. Všetky tieto záväzky 
boli uhradené v 07/2014. Pri jednej faktúre nebol dodržaný termín splatnosti (Fa. č. 300 



v sume 20,- EUR – úhrada bola v 07/2014 namiesto v 06/2014).  K 30. 06. 2014 spoločnosť 
eviduje aj 2 dobropisy od Stredoslovenskej energetiky a.s. vo výške 804,99 EUR. 
Dlhodobé záväzky z obchodnej spoločnosti nie sú žiadne. Dlhodobé záväzky eviduje len na 
účte Záväzky zo sociálneho fondu. K 31. 12. 2013 bol vo výkaze Súvaha evidovaný vo výške 
1 146,41 EUR. Od 01. 01. 2014 do 30. 06. 2014 bol sociálny fond tvorený vo výške 1279,13 
EUR, príspevok na stravu bol vo výške 927,30 EUR. 
 
Mzdové záväzky k 30. 06. 2014 sú nasledovné: 
  Krátkodobé záväzky   10 308,86  EUR 
  Zúčtovanie s orgánmi sociálneho 
  poistenia a zdravotného poistenia     8 313,14  EUR 
  Ostatné priame dane       1 016,97  EUR 
    Iné záväzky           978,75 EUR 
 
Mzdové záväzky vzniknuté k 06/2014 (odvody, ostatné priame dane, iné záväzky súvisiace so 
mzdami) boli zúčtované v mesiaci júl 2014.  
 
Eviduje v krátkodobých záväzkoch len povinné záväzky – iné záväzky (súvisiace so mzdami 
za 06/2014), zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (odvody 
06/2014), ostatné priame dane (daň 06/2014). Všetky tieto záväzky boli zúčtované v mesiaci 
júl 2014. 
 
Následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného 
nariadenia mesta.  
 
Pre MsZ, 22. 04. 2015  
        Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.  
            hlavná kontrolórka 
             mesta Nová Baňa 
 
 
 
 

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly     
 
Hk-2014/02285 

 
Na  základe  schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na 
II. polrok 2014,  ktorý  bol  schválený  uznesením  mestského  zastupiteľstva  v  Novej  Bani  
č. 48/2014 zo dňa 22.10.2014, vykonala hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 
 

kontrolu stavu pohľadávok a záväzkov v rozpočtovej organizácii  
Základná umelecká škola Nová Baňa v I. polroku 2014. 

 
Cieľom následnej finančnej kontroly bolo overiť údaje vo finančných, účtovných 
a štatistických výkazoch kontrolovaného subjektu, či kontrolovaný subjekt je schopný splácať 
svoje záväzky v určených termínoch, či nevykazuje dlhodobé záväzky a pohľadávky, či 
vykonáva úkony vedúce k právnemu zabezpečeniu a návratnosti pohľadávok. 
 
Predmetom následnej finančnej kontroly bola kontrola dodržiavania a uplatňovania: 



- zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
- Opatrenia 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“) 
 
Kontrolou bolo zistené: 
Základná umelecká škola v I. polroku 2014 mala krátkodobé pohľadávky (odoslané faktúry) 
vo výške 100,- EUR, ktoré boli v uvedenom polroku aj zinkasované. Dlhodobé pohľadávky 
Základná umelecká škola neeviduje. 
Vzniknuté záväzky z obchodných vzťahov v I. polroku 2014 boli vo výške 13 932,63 EUR. 
Rovnako ako pohľadávky z obchodného styku boli aj tieto záväzky v I. polroku v plnej výške 
uhradené. 
 
Mzdové záväzky k 30. 06. 2014 sú nasledovné: 
 
  Dlhodobé záväzky            234,46 EUR 
  Záväzky zo sociálneho fondu        234,46 EUR 
 
  Krátkodobé záväzky     8 048,73 EUR 
  Iné záväzky            39,84 EUR 
  Zúčtovanie s orgánmi sociálneho 
  poistenia a zdravotného poistenia    6 790,28 EUR 
  Ostatné priame dane      1 218,61 EUR 
   
Rozpočtová organizácia Základná umelecká škola Nová Baňa k 30. 06. 2014 nevykazuje 
žiadne krátkodobé ani dlhodobé pohľadávky. 
 
Medzi dlhodobé záväzky má zaradené len záväzky zo sociálneho fondu. 
 
Pri krátkodobých záväzkoch neeviduje záväzky voči dodávateľom. Eviduje v krátkodobých 
záväzkoch len povinné záväzky – iné záväzky (súvisiace so mzdami za 06/2014), zúčtovanie 
s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (odvody 06/2014), ostatné priame 
dane (daň 06/2014). Všetky tieto záväzky boli zúčtované v mesiaci júl 2014. 
 
Následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného 
nariadenia mesta.  
 
 
Pre MsZ, 22. 04. 2015  
 
 
        Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.  
            hlavná kontrolórka 
             mesta Nová Baňa 
 
 
 
 
 
 



 
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly  

 
Hk-2015/00891 
 
Na  základe  schváleného  plánu  kontrolnej  činnosti  hlavnej  kontrolórky  mesta  Nová Baňa 
na I. polrok 2015,  ktorý  bol  schválený  uznesením  mestského  zastupiteľstva  v  Novej  
Bani č. 3/2015 zo dňa 22.01.2015, vykonala hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 
    

kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2014. 
 
Cieľom kontroly bolo zistiť stav plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom 
v skúmanom období za rok 2014. 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 93 uznesení rôzneho druhu. 
Celkovo však boli prijatých 104 uznesení, a to z toho dôvodu, že niektoré uznesenia sa 
skladali z viacerých častí. Z toho bolo uzneseniami prijatých 6 všeobecne záväzných 
nariadení. 
 
 
Rozdelenie uznesení podľa výroku prijatých mestským zastupiteľstvom v roku 2014    

1. schvaľuje 58 Uznesení 
2. berie na vedomie 20 Uznesení 
3. ruší 4 Uznesenia 
4. predbežne schvaľuje 2 Uznesenia 
5. ukladá 1 Uznesenie 
6. neschvaľuje 4 Uznesenia 
7. poveruje 2 Uznesenia 
8. deleguje 2 Uznesenia 
9. súhlasí 2 Uznesenia 
10. určuje 2 Uznesenia 
11. upovedomuje 1 Uznesenie 
12. odvoláva 3 Uznesenia 
13. konštatuje 1 Uznesenie 
14. zriaďuje 1 Uznesenie 
15. volí 1 Uznesenie 
Celkom 131 Uznesení 
 
 
Vzhľadom na charakter prijatých uznesení boli viaceré prijaté uznesenia splnené už 
samotným prijatím uznesenia (berie na vedomie, predbežne schvaľuje,...). Predmetom 
kontroly boli tak uznesenia ukladacieho charakteru. Mestské zastupiteľstvo v roku 2014 
odhlasovalo 1 uznesenie, v ktorom uložilo splnenie úlohy (uznesenie č. 90 – uložené 
primátorovi mesta – preveriť aktuálnosť zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadosti 
o NFP v rámci regionálneho operačného programu v oblasti podpory 3.1a „Posilnenie 
kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií“ -  
uznesenie bolo splnené), 2 uznesenia, ktorými poverilo na výkon určitej úlohy (uznesenie č. 
73 – poveruje poslanca MsZ Juraja Búryho zvolávaním a vedením zasadnutí MsZ v prípadoch 



podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesenie č. 74 – poveruje 
poslancov MsZ Natáliu Pinkovú a Ing. Karola Tužinského na vykonávanie občianskych 
obradov a zároveň ich oprávňuje používať mestské insígnie).  
 
Kontrola bola vykonávaná priebežne a boli k nej predkladané písomné správy na zasadnutí 
každého mestského zastupiteľstva.  
 
Následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného 
nariadenia mesta.  
 
 
Pre MsZ, 22. 04. 2015  
 
 
        Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.  
            hlavná kontrolórka 
             mesta Nová Baňa 
 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 16/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
berie na vedomie  
 

1) Záznam z následnej finančnej kontroly pohľadávok a záväzkov v príspevkovej 
organizácii Technické služby mesta Nová Baňa v I. polroku 2014 
 

2) Záznam z následnej finančnej kontroly pohľadávok a záväzkov v rozpočtovej 
organizácii Základná umelecká škola Nová Baňa v I. polroku 2014 

 
3) Záznam z následnej finančnej kontroly plnenia uznesení MsZ za rok 2014 

 
 
 
Hlasovanie č. 4: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 (Mgr. Maroš Havran) – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
 



3. Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31. 12. 2014 
 

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

Inventarizácia majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2014 
 
     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 11.12.2014 vykonaná riadna inventarizácia 
majetku mesta ku dňu 31.12.2014.  
     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 11.12.2014 primátorom mesta vydaný príkaz k vykonaniu 
inventarizácie majetku 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 
Nová Baňa k 31.12.2014. Aj napriek tomu, že v novele zákona o účtovníctve je uvedená 
možnosť vykonať inventarizáciu v lehote, ktorá nesmie prekročiť 4 roky, príkazom primátora 
mesta a po vydaní pokynu všetkým zariadeniam, inventarizáciu majetku urobili. 
Inventarizácia bola teda urobená vo všetkých zariadeniach t.j. v 8 subjektoch, o čom Vám 
bolo predložených 8 samostatných správ. Nebola urobená jedine dokladová inventúra 
pohľadávok z dôvodu PN právničky mestského úradu. Vymáhanie niektorých vecí je v jej 
kompetencii, jedná sa o exekučné a súdne trovy, poplatky, pokuty, úhrady škody a rezerva na 
súdne spory. Na strane 4 sa píše o prebytočnom a neupotrebiteľnom majetku, ktorí zistila 
dielčia inventarizačná komisia. Je to 10 objektov, ktoré sú uvádzané ako prebytočné 
a neupotrebiteľné, pretože sa nepoužívajú.  Je to bývalá kuchyňa pri CVČ, rekreačný objekt 
Zvonička, bývalý objekt Záhumenských, objekt v Banskej doline, bývalá trafostanica ulica 
Kollárova, objekt na Železničnom rade, bývalý objekt kancelárie mestského bytového 
podniku na ul. Cintorínska, bývalý objekt klubu dôchodcov na ul. A. Kmeťa, bývalý objekt 
sociálneho zariadenia na Starej Hute a chata na Vojšíne. Inventúra je aj o tom, že sa má 



dohliadať na majetok, či sa oň staráme, či sa s ním niečo nestane. Majetok mesta je poistený 
voči rôznym škodám, proti živelnej pohrome, proti vodovodnej udalosti, voči udalosti 
ukradnutia veci. 

 
U z n e s e n i e   č. 17/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
berie na vedomie 
 
správy o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31. 12. 2014 
 
Hlasovanie č. 5: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
4. Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2014 
 

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

Dôvodová správa 
 
K 1/ Výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok vo výške 416 093 eur, je to rozdiel 
medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Spôsob financovania schodku 
rozpočtu mestské zastupiteľstvo potvrdzuje pri prerokúvaní záverečného účtu. Schodok  
rozpočtu bol plánovaný vo výške 463 888 eur, upravený vo výške 812 573 eur a v skutočnosti 
bol vo výške 416 093 eur. Schodok je krytý úverom a rezervným fondom.   
K 2 a 3/ Výsledok finančných operácií je prebytok vo výške 589 380 eur, čo je rozdiel medzi 
príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami.  
Celkovým výsledkom hospodárenia je prebytok 173 287 eur. 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 173 287,31 eur sa  vylučujú : 

• Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom 
roku pre ZŠ Jána Zemana vo výške 10 405,33 eur 

Takto upravený zostatok finančných prostriedkov za rok 2014 vo výške 162 881,98 eur 
navrhujeme použiť takto: 

• Prídel do rezervného fondu vo výške 159 452,96 eur 
• Prídel do fondu rozvoja bývania vo výške 3 429,02  eur 

 



K 4/ Účtovný výsledok hospodárenia Mesta Nová Baňa je rozdiel medzi nákladmi a výnosmi. 
Za rok 2014 je to strata z podnikateľskej činnosti mesta – IC vo výške 2 114,59 eur. Stratu 
navrhujeme vyrovnať s účtom 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  
 
K 5 a 6/ Technické služby mesta skončili hospodárenie za rok 2014 so stratou z hlavnej 
činnosti vo výške 30 571,01 eur a so ziskom z podnikateľskej činnosti vo výške 2 715,78 eur, 
spolu strata 27 855,23 eur. 
Stratu aj zisk je treba po skončení roka vysporiadať.  Návrh na vysporiadanie je nasledovný: 
Zisk vo výške 2 715,78 eur z podnikateľskej činnosti použiť na tvorbu rezervného fondu 
organizácie. 
Stratu vo výške 30 571,01 eur z hlavnej činnosti vysporiadať s účtom  rezervného fondu 
organizácie. 
Účet 421 Zákonný rezervný fond  je vytváraný len účtovne, ale týmto vysporiadaním sa 
dostane na úroveň len 1 516,01 eur a rovná sa výške vlastného imania. Účet 428 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov bol kladný, každoročne sa znižuje, 
dostal sa na nulu. Pri podobnom hospodárení za rok 2015 by sa TS mohli dostať do 
problémov. 
    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 6 519,94 eur. 
Z predloženej tabuľky ale vyplýva, že na niektorých činnostiach nedočerpali a na niektorých 
činnostiach prečerpali poskytnutý transfer od zriaďovateľa. Bežný transfer vo výške 
35 590,53 eur nevyčerpali v súlade s rozpočtom, nevrátili ho na účet zriaďovateľa, ale 
29 070,59 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.  
 

Predmetný materiál je uvedený pod prílohou č. 2. 
Ing.K.Ditteová – Vážení poslanci, predkladáme Vám na schválenie Záverečný účet mesta 
Nová Baňa za rok 2014. Obsahuje všetko, čo určuje zákon o rozpočtových pravidlách. Je dosť 
rozsiahly, textová časť je dosť podrobná.   

Rok 2014 bol finančne lepším rokom ako rok 2013. Celkové príjmy boli vyššie 
o 359 290 eur, ale aj výdavky sme minuli vyššie o 381 778 eur. Najväčšia príjmová položka 
výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol o 139 307 eur vyšší ako v roku 
2013 a najvyšším za posledných 6 rokov. V pôvodnom rozpočte sme mali rozpočtované 
1 765 000 eur. Vo východiskových štatistických údajoch zverejnených na stránke MF SR pre 
mesto Nová Baňa bol zverejnený výnos dane vo výške 1 846 038 eur. V skutočnosti sme 
dostali 1 851 626 eur, čo je ešte o 5 588 eur viac.  

V porovnaní s rokom 2013 je výsledok hospodárenia horší. V roku 2013 výsledkom 
rozpočtového hospodárenia bol prebytok (teraz je schodok) a aj celkový prebytok 
hospodárenia bol o 22 488 eur vyšší.   

V porovnaní s rozpočtom roku 2014 je hospodárenie dobré. Plánovaný bol výsledok 
rozpočtového hospodárenia schodok 812 573 a v skutočnosti je schodok cca o polovicu menší 
-  416 093 eur. Celkový rozpočet bol plánovaný vyrovnaný na nulu, v skutočnosti zostalo 
173 287 eur. 

Rozpočet v roku 2014 prešiel trinástimi zmenami, z toho 3 boli schválené na MsZ, 2 
rozpočtové opatrenia boli v rámci kompetencií primátora mesta, 2 rozpočtové opatrenia 



v rámci kompetencií riaditeľa TS, 4 v rámci kompetencií riaditeľky ZŠ J. Zemana, 1 v rámci 
kompetencií riaditeľky ZUŠ a 1 v rámci kompetencií riaditeľky MŠ Nábrežná. V materiáloch 
sa uvádza pôvodný rozpočet, rozpočet po 13. zmene  a skutočnosť k 31.12.2014. 
     Výsledkom rozpočtového hospodárenia je schodok vo výške 416 093 eur, čo je 
rozdiel medzi bežným a kapitálovým rozpočtom. Plánovaný bol vo výške 812 573 eur. Bežný 
rozpočet je prebytkový vo výške 280 936 eur, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 697 
029 eur. Schodok rozpočtu je krytý finančnými operáciami. Okrem použitia rezervného fondu 
bol prijatý úver. Z toho dôvodu sú finančné operácie prebytkové vo výške 589 380 eur. 
Celkový výsledok hospodárenia je prebytok vo výške 173 287 eur.  
V porovnaní s rozpočtom roku 2014 sú celkové príjmy v skutočnosti nižšie o 13 859 eur. 
Z toho: 
-  daňové príjmy sú vyššie o 51 680 eur,  najmä daň z nehnuteľností  bola v skutočnosti 
vyššia o 40 202 eur, výnos dane z príjmov o 5 588 eur a poplatok za KO  o 5 167 eur.  
- nedaňové príjmy vyššie o 24 838 eur, najmä z prenajatých pozemkov o 14 974 eur, ale aj 
správne poplatky, refundácie služieb a opatrovateľská služba. Nie sú naplnené správne 
poplatky za výherné prístroje o  5 400 eur.  
- granty a transfery bežné sú vyššie o 5 832  eur, v tom vyšší transfer zo ŠR na prenesené 
kompetencie ZŠ o 13 415 eur, kde sa už rozpočet neupravoval.  Naviac je aj dar vo výške 
7 000 eur. Naopak, rozpočtovaný transfer vo výške 10 000 eur na obnovu súsošia sv. trojice 
sme neobdržali. 
- kapitálové príjmy sú nižšie o 96 916 eur, nenaplnili sa plánované príjmy z predaja budov 
vo výške 100 000 eur – nebol predaný ani jeden voľný objekt z plánovaných štyroch. Príjmy 
z predaja bytov vo výške 3 429 eur pôjdu do fondu rozvoja bývania.   
- príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou boli vyššie o 707 eur oproti rozpočtu. 
Výdavky 
V porovnaní s rozpočtom roku 2014 sú celkové výdavky nižšie o 411 321 eur. Z toho bežné 
výdavky o 171 567 eur, kapitálové výdavky o 238 772 eur a finančné operácie o 982 eur. 

Bežné výdavky sú nižšie o 171 567 eur, najväčšia úspora je v programe 1 výdavky 
verejnej správy a to 83 497 eur, ďalších 32 981 je na programe 11 vzdelávanie, 22 000 na 
programe 10 kultúra, 14 851 na programe 7 správa prenajímaného majetku. 
  Kapitálové výdavky sú nižšie o 238 772 eur. Úspora je vo viacerých programoch. 
Výdavky sú nižšie o 153 269 najmä nerealizovaním „WC a spŕch na Tajchu“, „Rozhľadne 
Háj“, „Manipulačnej plochy - zberný dvor TS“ „Urnového múru“ a „Dopravného značenia“. 
Úspora výdavkov vo výške 85 503 eur vznikla na akciách „Zateplenie budovy MsÚ, výmena 
okien a dverí“ a „Rekonštrukcia materskej školy ul. Nábrežná“ 
Finančné operácie 
Nakoľko bolo čerpanie kapitálových výdavkov nižšie než sa predpokladalo, (došlo k úspore 
na akciách, resp. niektoré plánované akcie sa nezrealizovali), nebolo treba použiť rezervný 
fond ako mimorozpočtový zdroj v plánovanej výške (jeho použitie bolo nižšie o 139 272 eur) 
a nebolo potrebné použiť ani zdroje z úveru v plánovanej výške (nižšie čerpanie o 84 903 
eur).  
V rezervnom fonde zostalo 145 656 eur, vo fonde rozvoja bývania zostalo 83 241 eur. 

Najväčšou akciou v roku 2014 bola „Rekonštrukcia materskej školy ul. Nábrežná“  a 
„Zateplenie budovy MsÚ, výmena okien a dverí“. Ďalšími akciami bola rekonštrukcia objektu 
na ul. M.R.Štefánika pre Dobrovoľný hasičský zbor, obnova fasády budovy radnice so žľabmi 
a zvodmi a očistením a náterom šindľa. Na štyroch križovatkách ciest bola realizovaná 
modernizácia a rozšírenie mestského rozhlasu v počte 4 ks hlásičov a 8 ks reproduktorov. 
Odstránený bol havarijný stav zatekania do priestorov verejných WC, čiastočne sa riešilo 
dopravné značenie v meste. Na rozhľadňu Háj bola pripravená projektová dokumentácia. 



V rámci finančných možností bola zrealizovaná časť II. etapy reštaurátorských prác Súsošia 
sv. Trojice. 
Na mestský úrad bol zakúpený nový server, na ihrisko Pod sekvojou boli zakúpené mantinely 
a pre matriku dva trezory.  
V rámci ochrany knižničného fondu bol zo zdrojov Ministerstva kultúry zakúpený 
multifunkčný kopírovací stroj a prístroj na viazanie kníh do hrebeňovej väzby. 
V budove CVČ boli vymenené okná a to v historickej časti za eurookná z dôvodu požiadavky 
KPÚ a v novšej časti budovy za plastové okná. V ZUŠ bolo vymenených 71 okien a 3 
vonkajších dverí a zakúpená bola heligónka. 
Technické služby mesta vybudovali chodníky na ul. Cintorínskej, Nábrežnej a Školskej, 
odstavné plochy na ul. Cintorínskej a Pod sekvojou, vybudovali nové schody pri VÚB a pri 
polícii, dobudovali cyklochodník na Tajchu doplnili lavičky a koše, vybudovali altánok 
a vyasfaltovali vjazdy na chodník. Zakúpili kosačku a kamerový systém.  

Podnikateľskou činnosťou mesta je Informačné centrum. Účtujeme o nákladoch 
a výnosoch. Náklady boli 21 269 eur, výnosy 19 155 eur, strata 2 114 eur. Informačné 
centrum je stratové, väčšinou sa poskytujú rôzne neplatené služby. Riešime to každoročne, ale 
občanom chceme vychádzať v ústrety a preto IC zachovávame aj naďalej. 
Školské zariadenia – v programe vzdelávanie je úspora 32 981 bežné výdavky a 78 670 eur 
kapitálové výdavky. Úspora bola vo všetkých štyroch zariadeniach, najvyššia je v ZUŠ 
15 809 eur, ale aj v základnej škole 11 637 eur. 
Výdavky boli použité v súlade s obdržaným transferom. Transfer na prenesené kompetencie 
pre ZŠ Jána Zemana už nebol v rozpočte upravovaný. Je vyšší o 13 415 eur. Pridelený objem  
normatívnych prostriedkov bol nepostačujúci, mesto ako zriaďovateľ vstúpilo do 
dohodovacieho konania, ktoré bolo z časti vyhovené. Čerpanie výdavkov bolo v súlade 
s poskytnutým transferom.  
So školskými zariadeniami sme urobili zúčtovanie vzájomných finančných vzťahov ešte 
koncom roka 2014, odviedli do rozpočtu mesta všetky zostatky neminutých finančných 
prostriedkov spolu vo výške 32 456 eur. 

Technické služby – pôvodný plán nákladov a výnosov mali vyrovnaný vo výške 714 
579 eur.  
V priebehu roka boli TS raz pridané a raz presunuté finančné prostriedky do kapitálového 
rozpočtu, spolu plus bežný transfer vo výške 11 773 eur, čím sa im plán nákladov a výnosov 
spolu s vlastnými zdrojmi a odpismi upravil na 726 352 eur. Skutočné náklady boli  765 495 
eur (vyššie oproti plánu o 39 143 eur) a výnosy boli 734 924 eur (vyššie o 8 572 eur). 

Výsledkom hospodárenia TS (rozdiel medzi nákladmi a výnosmi) je strata v hlavnej 
činnosti 30 571 eur (vlani len 5 320 eur) a zisk z podnikateľskej činnosti 2 716 eur (vlani 1 
536 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 35 590,53 eur (doprava vozidlá, verejná 
zeleň a verejné WC) a nevrátili ho na účet zriaďovateľa. Tieto prostriedky použili na iných 
činnostiach (nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie,  správa štadióna, pohrebníctvo, 
spoločná správa a mestský rozhlas) vo výške 29 070,59 eur bez predchádzajúceho 
rozpočtového opatrenia, čo je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách. Porušili 
rozpočtovú disciplínu. Použili verejné prostriedky nad rámec oprávnenia. Vrátili len rozdiel 
6 519,94 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 vo 
všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Nová 
Baňa k 31. decembru 2014. 
 

P.Forgáč – Ako predseda finančnej komisie by som chcel povedať, že my sme k tomuto bodu 
na finančnej komisii rokovali a prijali sme odporúčanie mestskému zastupiteľstvu schváliť 
navrhované uznesenie. 

Ing.V.Valachovičová PhD. -  Chcem sa spýtať na niekoľko otázok, keby som nebola medzi 
tými, čo by to schválili. Dotácia vo výške 30 188 eur pre ZŠ J. Zemana, táto je v akom stave? 
Bolo to medzi projektmi, ktoré  boli schválené a je to na strane 20 záverečného účtu. Je tam 
spomínané, že to bol úspešný projekt na rekonštrukciu kanalizácie. 
 
Ing.K.Ditteová – To už je realizované.  
 
Ing.V.Valachovičová PhD. -  Ďalej som sa chcela spýtať na novobanský jarmok, keďže tento 
rok sa navrhuje zvýšenie poplatkov. Pôvodný rozpočet sa dosť odlišoval oproti skutočnosti, 
prečo došlo k tomuto? Plánované bolo 8 tis. eur a skutočnosť bola skoro 20 tis. eur. 
 
Ing.K.Ditteová – Pôvodný rozpočet robíme tak, že zdroje sú predpokladané z výberu 
poplatku, nevyhnutné výdavky si zapracujeme a čo sa týka kultúrneho programu, tak len 
jednu časť. Ak sa nám podarí od sponzorov získať viac finančných zdrojov a ten kultúrny 
program chceme, tak to je určené na to. Preto tam je taká veľká zmena. My nemôžeme 
dopredu plánovať, v akej výške budeme mať dary, keď ich dostaneme, v tej výške ich potom 
narozpočtujeme.  
 
Ing.V.Valachovičová PhD. -  Pri technických službách som neporozumela tej časti, kde bolo 
kosenie štadióna 2 x do týždňa aj v programe 8.5. „verejná zeleň“ a zároveň aj v programe 
9.3.2. „štadión“. Tak sa kosí 4x do týždňa, nerozumiem tomu? 
 

F.Bakoš – Čo sa týka futbalového štadióna, v sezóne kosenie prebieha v utorok a piatok, čiže 
2 x v týždni. Ešte tam je kosenie verejnej zelene v centre mesta. 

Ing.V.Valachovičová PhD. -  V návrhu na uznesenie je uvedené, že vysporiadanie straty 
z hlavnej činnosti technických služieb vo výške 30 571,01 eur by malo byť z toho účtu 
Zákonný rezervný fond. Nie je tu nejaká iná možnosť? K tomu by som teda chcela povedať, 
čo vravela p. Kováčová u nás na finančnej komsii, ktorá nám aj s pánom Štullerom ozrejmila, 
že sa proti týmto finančným ukazovateľom dá vopred niečo robiť zmenou rozpočtu, ktorú by 
sme prijali ešte koncom roka. Možno to bolo spôsobené tým, že sa menili poslanci. Zároveň, 
čo sa týka toho prekročenia prostriedkov na úpravu miestnych komunikácií, nemyslím si, že 
ja ako nová poslankyňa by som mohla s týmto súhlasiť, lebo okrem iného som sa tam 
dočítala, že to bolo realizované jednak z dôvodu kalamitného stavu, ale aj na žiadosť 
poslancov predchádzajúceho MsZ a primátora mesta Nová Baňa. Keď som si prečítala 
záverečný účet prečítala, pripadá mi to tak, že problémy TS sa hádžu z jedného na druhého. 
Čo sa týka správy nezávislého audítora, bola som oboznámená, že pre TS bude pripravovaná 
v máji a môže mať teda veľmi zlé znenie, takže som touto situáciou znepokojená. Mrzí ma, že 
sa to pri finančných ukazovateľoch dostalo do takejto podoby, ktorú už nie je možné riešiť. 
Ďakujem. 

Mgr.J.Havran  - Chcel by som povedať, že si myslím, že ste tu navzájom pomiešali dve veci. 
Jedna vec sú rozpočtové prostriedky a druhá vec sú výnosy a náklady. To znamená, že keď sa 



hovorí o strate TS, povedali ste, že sú nejaké možnosti, ktoré sa mali pred koncom roka urobiť 
a nejakým spôsobom tomu zabrániť. Neviem, či ich poznáte, lebo ja o nich neviem. Či máte 
nejaký návrh, alebo poznáte riešenie, ako bolo tomu možné predísť? Otázkou zostáva, či to je 
nevyhnutné, keď sú TS účtovne v strate? Čo to spôsobí v prípade ich hospodárenia 
a financovania a druhá vec je používanie finančných prostriedkov z rozpočtu, to je druhá 
skutočnosť. Myslím si, že tieto dve veci netreba navzájom spájať. 

Ing.V.Valachovičová PhD. - Ja som v podstate vychádzala z toho, ako to bolo povedané 
v roku 2013, keď tam bola tá strata 5 tis. eur, teraz bola 6 násobne väčšia a to v materiáloch 
bolo uvedené, že zima bola priaznivejšia. Neviem, kde tam potom došlo k chybe.  

Mgr.J.Havran  -  Ja sa opýtam, kde sa stala chyba, že sú štátne podniky a akciové podniky 
dlhodobo v stratách? Tam sa možno tiež stala nejaká chyba. Nie každý to berie tragicky, keď 
je organizácia v strate. Ja by som povedal, že je nevyhnutné skúmať, prečo sa dostala do 
straty a v akej miere je v strate. V zásade by som z toho nerobil ale nejaké unáhlené závery, 
skôr tá druhá záležitosť je hodná povšimnutia.  

Ing.Z.Kováčová – Chcela by som len povedať, že p. Valachovičová povedala, že ja som sa 
k tomu vyjadrila, ale bolo to naozaj ináč, ako to p. Valachovičová povedala. Ja som sa 
nevyjadrovala k strate, k výsledku hospodárenia - rozdielu nákladov a výnosov, ale k tomu, čo 
je uvedené aj v stanovisku hlavnej kontrolórky a to k porušeniu zákona o rozpočtových 
pravidlách. Iba to som chcela povedať, ja som sa vôbec nevyjadrovala k nejakej strate. Bolo 
o tom rozhodnuté, ale nebolo to vyriešené následne schválením zmeny rozpočtu. To som aj 
povedala, že to bolo možné vyriešiť na zasadnutí decembrového zastupiteľstva.  

P.Forgáč – Chcel som len potvrdiť to, čo teraz p. Kováčová povedala.  

Ing.V.Valachovičová PhD. -  Ja p. Kováčovej ďakujem, že to vysvetlila. Aj na komisii som 
sa vyjadrila, že zápisnice z komisií sú preto potrebné, že nie každý to správne pochopí a preto 
tým, že je to spísané sa k tomu ešte raz vráti.  

U z n e s e n i e   č. 18/2015 

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 
 

schvaľuje 
 

1) usporiadanie rozpočtového hospodárenia Mesta Nová Baňa za rok 2014 a potvrdzuje spôsob 
financovania schodku rozpočtu  z rezervného fondu a z návratných zdrojov financovania 
Bežné príjmy    3 696 806 eur 
Bežné výdavky           - 3 415 870 eur 
Kapitálové príjmy        39 186 eur 
Kapitálové výdavky   - 736 215 eur 
Schodok hospodárenia  - 416 093 eur 

2) tvorbu rezervného fondu vo výške 159 452,96 eur 
3) tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške 3 429,02 eur 



4) vysporiadanie straty z podnikateľskej činnosti mesta Nová Baňa vo výške 2 114,59 
eur s účtom 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

5) vysporiadanie straty z hlavnej činnosti Technických služieb mesta príspevkovej 
organizácie vo výške 30 571,01 eur s účtom 421 Zákonný rezervný fon 

6) tvorbu rezervného fondu vo výške 2 715,78 eur zo zisku z podnikateľskej činnosti 
Technických služieb mesta Nová Baňa 

7) celoročné hospodárenie mesta Nová Baňa za rok 2014 bez výhrad 
 
Hlasovanie č. 6: 
prítomní - 12 
za - 11  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. 
Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. 
Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 1  (Ing. Viktória Valachovičová PhD.) 
nehlasoval - 1 (Mgr. Adrian Zima) – uznesenie bolo prijaté 
 
5.   1. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015 
 

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

Komentár k 1. zmene rozpočtu mesta v roku 2015 
 
     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 2014 na vykrytie schodku bežného rozpočtu a prevod z rezervného fondu na vykrytie 
schodku kapitálového rozpočtu.   
Bežný rozpočet 
Bežné príjmy 
Transfery 
Transfer na odchodné – rozpočet sa zvyšuje o 770 eur o sumu odchodného pre 1 
nepedagogickú zamestnankyňu ZŠ Jána Zemana vo výške 2 funkčných platov. 
Transfer na vzdelávacie poukazy – rozpočet sa znižuje o 760 eur. Je upravený podľa 
predpokladanej výšky na rok 2015. 
Transfer na matriku – rozpočet transferu sa zvyšuje o 19 eur, je upravený na výšku 
schválenú Ministerstvom vnútra SR. Základným kritériom určenia výšky dotácie je počet 
obyvateľov na území mesta, celkový počet matričných úkonov a počet matričných úkonov 
o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí k 31.12.2013. 
Transfer na miestne komunikácie – rozpočet transferu sa zvyšuje o 2 eurá. Výška sa 
upravuje na základe oznámenia Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR a prostriedky sú 
určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti 
špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie  a účelové komunikácie.  
Transfer na pobyt občanov a register obyvateľov SR – transfer sa  zvyšuje o 9 eur. Je 
pridelený na základe oznámenia z Ministerstva vnútra SR a je určený na úhradu nákladov 
preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov 
SR. Základným kritériom určenia výšky dotácie je počet obyvateľov na území mesta 
s trvalým pobytom k 31.12.2013. Suma na jedného obyvateľa je 0,33 eura. 



Transfer na stavebný úrad – transfer sa zvyšuje o 23 eur na skutočnosť oznámenú 
Ministerstvom dopravy, výstavby a RR SR. Poskytnuté finančné prostriedky sú určené na 
zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku. 
Transfer na referendum – mesto obdržalo transfer na zabezpečenie referenda vo výške 
2 782 eur. 
Transfery zo štátneho rozpočtu spolu – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 2 845 eur. 
Vlastné príjmy 
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 6 520 eur. Nakoľko rozpočtovaný nebol, v plnej výške ho zapájame do príjmov na 
použitie. 
Príjmy z TS – cintorínske poplatky minulých rokov – TS mesta zostala na účte 
k 31.12.2014 čiastka 31 995 eur z minulých rokov, čo je zinkasované nájomné za hrobové 
miesta na 10 a 20 rokov podľa nájomných zmlúv. Technickým službám mesta sa predpisuje 
odvod týchto finančných prostriedkov na účet mesta a následne sa zapájajú do rozpočtu na 
použitie.  
Vlastné bežné príjmy spolu sa touto zmenou zvyšujú o 38 515 eur. 
Transfer z rozpočtu obcí  - rozpočet príjmov je zvýšený  o 820 eur  za transfery z obcí na 
záujmové vzdelávanie za mesiace január až marec 2015, v tom je  transfer pre ZŠ 420 eur, 
transfer pre CVČ 400 eur.   
Školstvo – rozpočet vlastných príjmov sa zvyšuje o 14 388 eur. 
Základná škola Jána Zemana – zvýšenie o 2 848 eur. 
Rozpočet príjmov ZŠ sa zvyšuje o sumu 2 848 eur - príjem z dobropisov – vyúčtovanie 
elektrickej energie a zemného plynu – preplatky za rok 2014. 
Základná umelecká škola – zvýšenie o 1 481 eur. 
Rozpočet príjmov ZUŠ sa zvyšuje o 536 eur – dohodnutá suma úhrady faktúr zo strany 
Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica za organizačné zabezpečenie, realizáciu 
a financovanie krajského kola súťaže v učebnom predmete hudobná náuka „Hnúšťanský 
akord“ v marci 2015 a 945 eur – príjem z dobropisov – vyúčtovanie zemného plynu za rok 
2014 – preplatok. 
Centrum voľného času – zvýšenie o 1 501 eur. 
Rozpočet sa zvyšuje o sumu 1 501 eur – preplatky elektrickej energie a zemného plynu za rok 
2014. 
Materská škola Nábrežná – zvýšenie o 8 558 eur. 
Rozpočet príjmov na rok 2015 sa zvyšuje o sumu preplatkov z predchádzajúceho obdobia za 
energie. 
Bežné príjmy spolu sú vo výške 56 568 eur, z toho 2 845 transfery zo strany štátu, 38 515 
eur vlastné príjmy mesta, 820 transfery z obcí a 14 388 vlastné príjmy školských zariadení. 
Bežné výdavky 
Kód zdroja 111 – prostriedky zo štátu 
1.1.  Správa mesta – z dôvodu zvýšenia transferov na prenesené kompetencie (na miestne  
komunikácie o 2 eurá, na REGOB o 9 eur) sa výdavky zvyšujú spolu o 11 eur a to na tarifnom 
plate. 
1.2.  Stavebný úrad – z dôvodu zvýšenia transferu o 23 eur sa zvyšujú aj výdavky v tej 

istej  
výške a to na poštových a telekomunikačných službách.  
1.9. Referendum – na zabezpečenie  prípravy a priebeh referenda konaného dňa 7. februára 
2015 mesto použilo prostriedky vo výške poskytnutého transferu 2 782 eur na kancelársky 
materiál, prepravu, prenájom miestnosti v okrsku č. 5, odvody a odmeny členom komisií pre 
referendum. 



2.1. Matrika – výdavky sa zvyšujú o 19 eur  z dôvodu zvýšenia transferu a to na všeobecný 
materiál. 
Bežné výdavky kód zdroja 111 spolu sú vo výške 2 835 eur. 
Kód zdroja 41 – vlastné prostriedky 
MsÚ 
1.1. Správa mesta – zvýšenie 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, spolu zvýšenie o 2 502 eur. 
3.4. Požiarna ochrana – výdavky vo výške 845 eur sú určené na vyplatenie odmien členom 
DHZ za vykonanie kontroly v 11/2015, ktorá síce v rozpočte naplánovaná je, ale finančné 
prostriedky už boli použité na vyplatenie odmien za kontrolu vykonanú v decembri 2014 
a preplatenú v januári 2015, čím boli prostriedky z rozpočtu roku 2015 minuté. Okrem toho sa 
navrhuje prideliť Dobrovoľnému hasičskému zboru dotáciu na činnosť vo výške 4 745 eur 
a bude slúžiť na pokrytie nákladov na energie – plyn, el. energia, vodné a stočné, náklady na 
prevádzku automobilu IVECO Daily,  PHM  a technické prostriedky. Spolu 5 590 eur. 
3.5. Civilná ochrana – výdavky sa znižujú o 40 eur na úroveň rozpočtovaného transferu 
z Okresného úradu Žarnovica, ktorý  prepláca mestu refundačnú faktúru za prácu skladníka 
vo výške 387 eur.  
8.1. Rekreačné a športové služby – chata Tajch – rozpočet sa zvyšuje o 500 eur na 
potrebnú opravu poškodenej obvodovej steny a dlažby na chate na Tajchu. Prostriedky na 
údržbu plánované v pôvodnom rozpočte sú na túto opravu nepostačujúce. 
Bežné výdavky MsÚ kód zdroja 41 spolu sú vo výške 8 552 eur. 
Technické služby 
6.1.1. Nakladanie s KO - GPS  - Technickým službám mesta sa pridávajú účelové 
prostriedky vo výške 3 750 eur a to na zakúpenie 3 ks GPS na Liaz kukavozy a bude slúžiť na 
monitoring vozidiel pracujúcich pri zbere PDO, recyklovateľných odpadov a zároveň 
vyhodnocovanie predmetnej činnosti na území mesta. Mesačný poplatok za GPS na 1 vozidlo 
bude vo výške 10 € (4 vozidlá = 40 €/mesiac). Zakúpením a montážou GPS dosiahneme 
zefektívnenie zberu a zvozu odpadov, čo môžeme vyhodnotiť po polročnom prevádzkovaní.  
6.1.2. Úprava BRKO –  Technickým službám mesta sa pridávajú 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.   
8.1. Správa TS - Webová aplikácia Geosense Geoportal – Technickým službám mesta sa 
pridávajú 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. Ide o jednorazový poplatok na zakúpenie webovej 
aplikácie.  
Bežný transfer pre TS kód zdroja 41 spolu bude vo výške 6 000 eur. 
Týmto bežným transferom pre TS sa plán nákladov aj výnosov upravuje na 672 764 eur. 
Školstvo 
Podprogram Školstvo 11.1. – výdavky na školstvo sú financované z viacerých zdrojov - 
transfer zo štátu (plus 770 eur, mínus 760 eur), transfer od obcí 820 eur, vlastné príjmy 
školských zariadení 14 388 eur a zostatok nevyčerpaných prostriedkov vo výške 10 405 eur 
z roku 2014 (vo finančných operáciách), t.j. spolu 25 623 eur. Potreba výdavkov pre 
jednotlivé zariadenia je vo výške spolu 49 586 eur. Potreba dofinancovania je vo výške        
23 963 eur. 
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana – výdavky sa zvyšujú o 15 365 eur.  
V tom ZŠ 14 023 eur, ŠKD 0 eur CVČ 340 eur, ŠJ 1 682 eur. 
Základná škola – zvýšenie o 14 023 eur - tu sa upravuje rozpočet výdavkov nasledovne: 
Zvýšenie je na výdavkoch: 



• Rozpočet nenormatívnych výdavkov na odchodné  770 eur (odchodné pre 1 
nepedagogickú zamestnankyňu ZŠ J. Zemana vo výške 2 funkčných platov),  

• Rozpočet výdavkov z  prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva neminutých 
v roku 2014 presunutých na použitie v 1. štvrťroku 2015, a to:  
1) normatívne prostriedky 10 361 eur, v tom úhrada faktúr za zemný plyn 2 799 eur, 

nákup 3 ks katedry do tried 537 eur, 5 ks projektor BENQ 1 772 eur, skenovacie 
pero 159 eur, tlačiareň do zborovne 311 eur, tonery 283 eur, maľovanie – 
prostriedky z dohodovacieho konania 4 500 eur,  

2) nenormatívne prostriedky z roku 2014 na  dopravné žiakom  44 eur – použité na 
úhradu dopravného žiakom ZŠ Jána Zemana z Rudna nad Hronom. 

• Výdavky z vlastných príjmov 2 848 eur, v tom  telekomunikačná technika – nákup 5 
ks projektor BENQ 1 772 eur, interiérové vybavenie – nákup lavíc a stoličiek do tried     
1 076 eur.  

Školský klub detí 0 eur, 
v tom +2 273 eur, mzdy, +91 eur odvody – dofinancovanie tarifných platov v zmysle NV SR 
č. 393/2014 Z. z., bežné výdavky -1 000 eur plyn, odchodné -1 364 eur. V ŠKD sú tento 
školský rok 4 oddelenia, predpokladáme, že od septembra tento počet stúpne na 5 oddelení.  
Centrum voľného času -340 eur, 
v tom zníženie výdavkov zo vzdelávacích poukazov -760 eur – suma upravená podľa 
skutočnosti 2014, +420 eur – prostriedky z účelovej dotácie z iných obcí získané v 1. 
štvrťroku 2015 budú použité na úhradu faktúr za zemný plyn a elektrickú energiu, výdavky 
z prostriedkov z mesta +508 eur mzdy, -8 eur odvody – riešené zvýšenie platov od 01.01.2015 
a 01.07.2015, -500 eur dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti pre vedúcich krúžkov – 
presun na mzdy. 
Školská jedáleň +1 682 eur 
V tom +234 eur mzdy, +82 odvody, toto zvýšenie je realizované z dôvodu dofinancovania 
tarifných platov v zmysle NV SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice 
platových taríf ZC pri výkone práce vo verejnom záujme od 01.01.2015 a 01.07.2015, bežné 
výdavky +1 233 eur v rámci bežných výdavkov zvýšené položky údržba prevádzkových 
strojov +1 000 eur na potrebnú opravu rozvodnej skrine (zapojenie časti vzduchotechniky) 
a položka údržba budov +1 649 eur na plánovanú opravu skladov v suteréne a anglického 
dvorca, naopak navrhuje sa zníženie na položkách elektrická energia -200 eur, poštové 
a telefónne služby -100 eur, interiérové vybavenie -1 000 eur, všeobecný materiál -66 eur, 
pracovné odevy -50 eur. 
Projekt 11.1.2. ZUŠ +8 801 eur 
V tom +6 593 eur mzdy (prepočítané v zmysle nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme účinné od 01.01.2015 a 01.07.2015), odvody +2 460 eur, bežné 
výdavky -582 eur, v tom zvýšenie 536 eur na organizačné zabezpečenie, realizáciu 
a financovanie krajského kola súťaže v učebnom predmete hudobná náuka „Hnúšťanský 
akord v mesiaci marec 2015 financovanej z prostriedkov Okresného úradu odboru školstva 
Banská Bystrica, ďalej zvýšenie na položke prevádzkové stroje +343 eur na nákup hudobných 
nástrojov, zníženie na položkách “cestovné -50 eur,  údržba prevádzkových strojov -1 400 
eur, údržba špeciálnych strojov -30 eur, školenia +536 eur, poplatok za komunálny odpad +19 
eur, spolu bežné výdavky -582 eur, transfery - nemocenské dávky +330 eur – náhrada príjmu 
pri dočasnej PN.  
Projekt 11.1.3. CVČ     +1 901 eur 
Rozpočet sa zvyšuje o výdavky z vlastných príjmov na položkách miezd +1 052 eur z dôvodu 
zvýšenia platov od 01.01.2015 a od 01.07.2015, odvodov +449 eur, zároveň sa rozpočet 



zvyšuje z prostriedkov z rozpočtu obcí na položke tarifných platov vo výške 400 eur, týmto sa 
vykrýva už spomínané zvýšenie platov od 01.01.2015 v zmysle platných taríf. 
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná +23 519 eur 
V tom 11 803 eur mzdy, 4 125 eur odvody – zvýšenie z dôvodu úpravy stupníc platových taríf 
od 01.01.2015 a od 01.07.2015 v zmysle nariadenia vlády č. 393/2015, ďalej sa výdavky sa 
zvyšujú o bežné výdavky 7 591 eur na údržbu priestorov MŠ Nábrežná 2 nasledovne: 
1 120 eur - radiátorové kryty v triede E – z dôvodu rekonštrukcie kúrenia v roku 2014 došlo 
k výmene radiátorov, na ktoré je potrebné z bezpečnostných dôvodov vyrobiť kryty, drevené 
kryty okrem bezpečnosti plnia aj funkciu úložného priestoru, 
6 471 eur – na údržbu stien na hlavnej chodbe, prízemie a 1. poschodie  - demontáž starého 
obkladu vo výmere 105 m2. Obklad, ktorý je na chodbách v súčasnosti má 33 rokov, jeho 
estetická a bezpečnostná životnosť už neplní svoju funkciu. Ďalej na maľovanie a stierkovanie 
hlavnej chodby na prízemí a 1.poschodí. V rámci rekonštrukcie budovy a výmeny okien na 
strane chodby, kde sa vymieňali okná v roku 2014 je plocha steny zastierkovaná 
a vymaľovaná, protiľahlá strana chodbovej steny a priestor schodišťa sa maľoval v roku 1995, 
je potrebné priestor vzhľadovo a esteticky zjednotiť. Maľovanie chodby je potrebné aj 
z hygienických dôvodov. 
           Touto zmenou rozpočtu sú bežné príjmy vyššie o 56 568 eur a bežné výdavky vyššie 
o 66 973 eur. Rozdiel bežného rozpočtu mínus 10 405 eur je krytý finančnými operáciami – 
zostatkom prostriedkov ZŠ J. Zemana z roku 2014. 
Kapitálový rozpočet 
Kapitálové výdavky 
Kód zdroja 46 – rezervný fond 
10.7. Zateplenie budovy Podnikateľského centra -  výdavky vo výške 8 920 eur sú určené 
na realizáciu naviac prác ako podmieňujúca investícia. Vznikla  doplnením dvoch okien 
z projektu Kultúrne centrum – vytvorenie jedného centra zlúčením oddelení IC, knižnica 
a OKI, ktoré je nevyhnutné realizovať počas stavebných prác na zateplení obvodových stien 
predmetnej akcie. Jedná sa o výmenu okna v mieste vchodových dverí  od tržnice a výmenu 
okna, ktoré nahradí pôvodné dvere vo vstupom kamennom portáli vrátane súvisiacich 
stavebných prác, ďalej členenie všetkých okien mriežkami a  naviac paré projektovej 
dokumentácie pre potreby zmeny stavby pred dokončením a účely Environfondu ako 
poskytovateľa príspevku formou dotácie.     
8.12. WC a sprchy Tajch – výdavky vo výške 10 626 eur boli predmetom plnenia v roku 
2014. Vzhľadom k poveternostným podmienkam a termínu začatia stavebných prác, tieto 
neboli v danom roku prestavané a sú potrebné v roku 2015, s čím v rozpočte roku 2015 
nebolo uvažované a ani schválené. Okrem tejto čiastky sú výdavky vo výške 26 756 eur  
určené na realizáciu naviac stavebných prác, ktoré neboli predmetom pôvodného rozpočtu 
ako sú prístupové chodníky okolo objektu vrátane bezbariérového prístupu, vybudovanie 
oporného múrika za objektom zabezpečujúceho  stabilitu svahu, splnenie podmienok hygieny, 
doplnenie  solárneho systému za účelom zabezpečenia dostatočného množstva teplej vody, 
ďalej vyvolaných a podmieňujúcich investícií a to spojovacích schodov vrátane zábradlia 
z hlavnej cesty k samotnému objektu a cyklochodníku. Po odkopaní svahu a založení objektu 
bolo zistené, že technický stav jestvujúcich schodov nie je vyhovujúci, boli pokladané priamo 
na rastlý terén, sú poškodené, v dezolátnom stave, nestabilné  a časťou zasahujú do 
navrhovaného oporného  múru a tiež medzi objektom a schodiskom nie je dostatočný 
manipulačný priestor. Dôvodom navrhovaného  zvýšenia je aj použitie kvalitnejších systémov 
ako sú vodovodné a sprchové batérie a podomietkový systém geberit pre WC z dôvodu 
následného zníženia prevádzkových nákladov. Výdavky sú určené aj na úhradu pripojovacích 
poplatkov  za pripojenie objektu na elektrickú energiu v zmysle  sadzobníka SSE-D. Spolu 
zvýšenie rozpočtu je o 37 382 eur. 



8.13. Vyhliadková veža Háj –  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. 
8.14. Verejné WC  ul. Cintorínska – do rozpočtu sa zavádza nový podprogram Verejné WC 
ul. Cintorínska so zámerom zvýšiť občiansku vybavenosť v lokalite Námestia sv. Alžbety, 
s merateľným ukazovateľom vyhotovenia projektovej dokumentácie a s rozpočtom 500 eur. 
Výdavky sú určené na vypracovanie PD na vybudovanie verejných WC  v  bývalej prevádzke 
RAKL na ul. Cintorínska 3. 
Kapitálové výdavky MsÚ - akcie  realizované mestským úradom sú vo výške 126 802 eur.  
Technické služby 
5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu - stojan na naftu – Colný úrad v Banskej Bystrici dňa 26.2.2015 
podľa § 25b ods. 12 a § 43 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 
v znení neskorších predpisov v spojení s § 67 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal osvedčenie 
o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok pre daňový subjekt: TS Nová Baňa evidovaný 
ako spotrebiteľ pohonných látok. Spotrebiteľ pohonných látok je na základe tohto vydaného 
osvedčenia poverený používať certifikovaný stojan na výdaj PHM. V súčasnosti používaný stojan 
nezodpovedá príslušným predpisom a normám. Nový stojan na naftu bude využívaný nielen TS Nová 
Baňa, ale rovnako Mestskými lesmi, s.r.o. a Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a.s. Na 
výdavkoch spojených so zakúpením zariadenia sa budú podieľať % financovania nákladov súvisiacich 
s prevádzkou a údržbou nádrže v dodatku k Nájomnej zmluve č. 1/2006 za užívanie nadzemnej nádrže 
bencalor. Stojan bude zaradený do majetku TS Nová Baňa.  
6.1.1. Zberný dvor pre separovaný odpad – TS v súčasnosti vykonávajú zber a triedenie odpadov na 
území mesta Nová Baňa. Ich skladovanie na dvore TS je v rozpore so súčasnou legislatívou. Pre 
odstránenie nasledovných nedostatkov je potrebné zakúpenie a osadenie kontajnerov za účelom 
ekologicky bezpečného skladovania z predmetnej činnosti. Na predmetnú činnosť boli schválené 
prostriedky vo výške 9 459 eur, ktoré nie sú postačujúce a je potrebné ich navýšiť o 5 892 eur. 
8.9. Oplotenie cintorína – je potrebné oplotiť cintorín v časti nad bytovkou na ul. 
Cintorínska. Jedná sa o prípravné práce a zakúpenie nového oplotenia vo výmere 200 m.  
Spolu kód zdroja 46 pre Technické služby – rozpočet sa zvyšuje spolu o 15 892 eur.  
Kapitálové výdavky spolu sú spolu vo výške 142 694 eur. Nakoľko kapitálové príjmy nie sú, 
výsledkom je schodok kapitálového rozpočtu, ktorý bude v celej výške pokrytý rezervným fondom.  
Finančné operácie  
Zostatok prostriedkov ZŠ rok 2014 – je vo výške 10 405 eur. 
Rozpočet finančných operácií je upravený o zostatok finančných prostriedkov pre ZŠ z roku 
2014 určených na použitie v 1. štvrťroku 2015, z uvedenej sumy tvoria 10 361 normatívne 
prostriedky na prenesené kompetencie a 44 eur nenormatívne prostriedky na dopravné 
žiakom. 
Prevod z rezervného fondu – navrhovaný je vo výške kapitálových výdavkov 142 694 eur. 
Rezervný fond je vo výške 145 656 eur nepoužitý z roku 2014. Tvorba z prebytku 
hospodárenia za rok 2014 je vo výške 159 453 eur, t.j. spolu bude rezervný fond 305 109 eur. 
Nakoľko v pôvodnom rozpočte je zapracované na použitie 91 926 eur z rezervného fondu, po 
tejto zmene bude použitie rezervného fondu vo výške 234 620 eur. Po tejto zmene rozpočtu 
zostane v rezervnom fonde 70 489 eur.  
Dopad na rozpočet mesta – rozpočet príjmov aj výdavkov sa zvyšuje 209 667 eur , celkový 
rozpočet zostane vyrovnaný. 
 



1. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015 
Povolené prekročenie rozpočtu príjmov a výdavkov 

Program Kód Funkčná Ekonom.     Príjmy     Výdavky   

Podprog. zdroja klasifik. klasifik. Text pôvodný + 1. pôvodný + 1. 

Projekt         rozpočet -   rozpočet -   

       Bežný rozpočet          
       Bežné príjmy          
  111   312001 Transfer zo ŠR pre ZŠ na odchodné 0 770 770      
  111   312001 Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy 7 051 -760 6 291      
  111   312012 Transfer na matriku 10 122 19 10 141      
  111   312012 Transfer na miestne komunikácie 325 2 327      
  111   312012 Transfer na pobyt občanov a register obyvateľov 2 488 9 2 497      
  111   312012 Transfer na stavebný úrad 7 014 23 7 037      
  111   312012 Transfer na referendum 0 2 782 2 782      
       Spolu kód zdroja 111:   2 845        
                  
  41   292009 Príjmy z odvodu TS zo zúčtovania za rok 2014 0 6 520 6 520      
  41   292009 Príjmy z TS - cintorínske poplatky minulých rokov 0 31 995 31 995      
       Spolu kód zdroja 41:   38 515        
                  
  11H   312007 Transfer z rozpočtu  obcí 0 820 820      
       Školstvo          
       Základná škola Jána Zemana 21 062 2 848 23 910      
       Základná umelecká škola 27201 1481 28 682      
       Centrum voľného času 12900 1501 14 401      
       Materská škola Nábrežná  29 685 8 558 38 243      
       Spolu školstvo:  14 388        
                  

        Bežné príjmy spolu:   56 568         
 



        Bežné výdavky             
1.1. 111 01.1.1.   Správa mesta (MK, REGOB)     3 519 11 3 530 
1.2. 111 01.1.1.   Stavebný úrad     7 014 23 7 037 
1.9. 111 01.1.1.   Referendum     0 2 782   
2.1. 111 01.3.3.   Matrika     10 122 19 10 141 
       Spolu kód zdroja 111:      2 835   

1.1. 41 01.1.1.   Správa mesta     417 680 2 502 420 182 

3.4. 41 03.2.0.   Požiarna ochrana     1 345 5 590 6 935 

3.5. 41 02.2.0.   Civilná obrana     427 -40 387 

9.1. 41 08.1.0.   Rekreačné a športové služby - chata Tajch     2 850 500 3 350 
       Spolu kód zdroja 41 bežné výdavky MsÚ:      8 552   
                 
       Technické služby mesta         
6.1.1. 41 05.1.0.   Nakladanie s KO - GPS - Liaz kukavozy 3x      3 750 3 750 
6.1.2. 41 05.1.0.   Úprava BRKO - GPS - Iveco 1x      1 250 1 250 
8.1. 41 04.1.1.   Správa TS - webová aplikácia Geosense Geoportál      1 000   
       Spolu kód zdroja 41 bežné výdavkyTS:      6 000   
                 
       Školstvo         
11.1.1.      Základná škola Jána Zemana     731 274 15 365 746 639 
11.1.2.      Základná umelecká škola     288 174 8 801 296 975 
11.1.3.      Centrum voľného času     83 157 1 901 85 058 
11.1.4.      Materská škola Nábrežná      458 946 23 519 482 465 
       Spolu školstvo:       49 586   
       Bežné výdavky spolu:      66 973   

        Rozdiel bežného rozpočtu:         -10 405   
 
 
 
 



       Kapitálový rozpočet         

       Kapitálové príjmy   0       

       Kapitálové výdavky         

10.7. 46 08.2.0.   Zateplenie budovy Podnikateľského centra    221 362 8 920 230 282 

8.12 46 06.2.0.   WC a sprchy Tajch    87 772 37 382 125 154 

8.13 46 06.2.0.   Vyhliadková veža Háj    0 80 000 80 000 

8.14 46 06.2.0.   Verejné WC ul. Cintorínska - PD    0 500 500 

       Kapitálové výdavky MsÚ:      126 802   

                 

5.2.3. 46 04.5.1.   Stojan na naftu    0 6 000 6 000 

6.1.1. 46 05.1.0.   Zberný dvor pre separovaný odpad    9 459 5 892 15 351 

8.9. 46 08.4.0.   Oplotenie cintorína    0 4 000 4 000 

       Kapitálové výdavky TS:      15 892   

                 

       Kapitálové výdavky spolu:      142 694   

       Rozdiel kapitálového rozpočtu:      -142 694   

       Finančné operácie         

  131e   453 Zostatok prostriedkov ZŠ  rok 2014 0 10 405 10 405      

  46   454001 Prevod z rezervného fondu 91 926 142 694 234 620      

       Spolu:  153 099       

                 

        Dopad na rozpočet mesta:   209 667     209 667   

V Novej Bani, dňa 7.4.2015 

Vypracovala:  Ing. Katarína Ditteová,v.r.       Schválil: Mgr. Ján Havran, v.r.   

 

 



Ing.K.Ditteová – Vážení poslanci, predkladáme vám 1. zmenu rozpočtu v roku 2015.  
Potreba 1. zmeny vznikla preto, že treba realizovať niektoré výdavky, nielen bežné výdavky, 
ale aj kapitálové výdavky, ktoré sú v predložených materiáloch vyznačené. Touto zmenou 
rozpočtu zvyšujeme bežné príjmy spolu o 56 568 eur, výdavky sú 66 973 eur, tie sú vyššie 
o 10 405 eur. To sú finančné prostriedky ZŠ J. Zemana, ktoré nevyčerpala v IV. štvrťroku  
2014. V kapitálovom rozpočte sú výdavky vo výške 142 694 eur a používame tam rezervný 
fond v tej istej výške. Touto zmenou rozpočtu zvyšujeme príjmy o 209 667 eur a výdavky 
takisto o 209 667 eur.  

Mgr.J.Havran  – V úprave sa jedná o veci, ktoré by sme chceli v nasledujúcom období 
zrealizovať.  

P.Forgáč – Vzhľadom k tomu, že táto 1. zmena rozpočtu bola tiež témou na finančnej 
komisii, chcel by som informovať mestské zastupiteľstvo, že finančná komisia prijala 
uznesenie, že odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť tento bod.  

J.Búry – Na stavbu vyhliadkovej veže sa zmenila suma vzhľadom k tomu, že sa zmenil 
projekt. Je predpoklad, že to bude lacnejšie alebo to už je konečná suma? 

Mgr.J.Havran – Ešte v minulom roku sme dali na vyhliadkovú vežu vypracovať projektovú 
dokumentáciu. Na začiatku nebol rozpočet. Vzhľadom na to, že pôvodná verzia vyhliadkovej 
veže bola čisto drevená, my sme kalkulovali s tým, že by pôvodne mohla stáť 35 tis. eur a na 
stavbu by sme  použili drevo z mestských lesov. Vychádzali sme z kalkulácie Kremnice, ktorá 
predtým takúto vyhliadkovú vežu realizovala. Následne sme dali verejnosti možnosť, aby 
hlasovala o type vyhliadkovej veže. Výsledkom hlasovania bolo, že víťaznou vyhliadkovou 
vežou bola kombinácia kameňa a dreva, pričom spodná časť bude kovová  obložená 
kameňom  a vrchná časť bude drevená, čo je ten drahší variant. Následne sme na ňu dali 
vypracovať rozpočet, ktorý skončil približne na 127 tis. eur. Nakoľko sa nám suma zdala 
vysoká, požiadali sme projektanta, aby prehodnotil použitie materiálov, aby sme tú sumu 
znížili. Zmenšili sme tam nejaké vyhliadkové plochy, inú krytinu a pod. V súčasnej dobe je 
narozpočtovaná na sumu 80 tis. eur, ktorá je cenníkovou cenou. Vzhľadom na predpokladanú 
výšku zákazky, bude vyhlásená verejná súťaž vo vestníku. Verím tomu a som o tom 
presvedčený, že vysúťažená cena bude ešte nižšia. Po schválení tejto úpravy je možné 
pristúpiť  k verejnému obstarávaniu a potom následne k realizácii. 

Ing.V.Valachovičová PhD. – Čo sa týka tých darov, v materiáloch mestských lesov je už 
uvedená nejaká suma, čo sa týka drevnej hmoty. Čo sa týka kameňa, tam už sú tiež nejaké 
odhady, aby sme sa potom nečudovali, že tá suma bude potom vyššia práve o tieto dva dary. 

Mgr.J.Havran  – Myslím si, že to dopadne tak, že aj drevná hmota, ktorá bude stavebným 
materiálom a aj ten kameň nebude predmetom súťaženia, pretože budú dodané zo strany 
mesta.  

Ing.K.Ditteová – Dar, to my neplatíme, to pôjde len do hodnoty majetku. V záverečnom účte 
bude uvedené len to, čo zaplatíme, ale na rozostavaných stavbách bude hodnota vyššia o dar. 
Zaradené do majetku to bude v tej vyššej hodnote.  

Ing.T.Palaj – Máme tu prevod z TS z poplatku za hrobové miesta, takisto prevod 
z rezervného fondu, pričom potom nám RF zostáva na relatívne nízkej hodnote. Chcem sa 
spýtať, či je naozaj múdre podľa Vás takýmto spôsobom minúť veľký finančný obnos bez 
ohľadu na to, že bude treba robiť počas roka nejaké ďalšie veci. Teraz už vieme, že  sa nám 
prepadá cesta napr. pred farou, pán riaditeľ TS spomínal, že je tam nejaký problém s 
kanalizáciou. Nie je to priveľké riziko minúť hneď všetky tieto prostriedky, vrátane 
prostriedkov z prenájmu hrobový miest na 10 až 20 rokov dopredu, ktoré by mali slúžiť na 
obnovu cintorína? Ďakujem.  



Mgr.J.Havran  - Spomenuli ste slovo „relatívne“, čo je teda relatívne vysoká a relatívne nízka 
suma v rámci rezervného fondu? Skutočne sú to relatívne čísla. Myslím si, že tie prostriedky, 
ktoré sú nám odvedené z TS, nie som si úplne istý, či sú účelovo viazané, sú bežnými 
prostriedkami rozpočtu a tie by som na to neviazal. Technické služby budú hospodáriť v 
reálnom čase s reálnymi prostriedkami, aby sme prípadne predišli takým okolnostiam, ako 
predchádzajúci rok. Keď nám ale začne padať v cintoríne múr, alebo sa pokazí chladiace 
zariadenie, tie náklady  ďaleko prevýšia to, čo my vyberieme v poplatkoch za hrobové miesta. 
Myslím si, že toto mesto disponuje s dostatočnými prostriedkami, aby si mohlo takúto 
investíciu dovoliť, až tým teda myslíte rozhľadňu. Som presvedčený, že aj vzhľadom na to, že 
v nasledujúcich rokoch by mal byť biznis plánom pre toto mesto rozvoj cestovného ruchu, 
rozhľadňa bude atrakciou, ktorá v rámci tohto územia nemá páru. Prispeje k rozvoju 
cestovného ruchu a privedie sem nových  návštevníkov. V minulosti smerovali investície 
hlavne do zefektívnenia energetického hospodárenia a našou ambíciou by malo byť 
zlepšovanie prostredia pre rozvoj cestovného ruchu. Toto by mala byť sféra, v ktorej by sme 
mohli byť úspešní a v ktorej by sme mohli vytvárať pracovné miesta. Tak, ako sme dali 
peniaze do cyklo-korčuliarskeho okruhu, amfiteátra, turistických máp, cyklotrás, dnes dávame 
do spŕch a šatní na Tajchu. Myslím si, že by sa v tom malo ďalej pokračovať a ten efekt sa 
dostaví.  Takže ja túto investíciu považujem za oprávnenú a nemyslím si, že toto by malo 
nejakým spôsobom narušiť hospodárenie tohto mesta. Ešte jedna vec, toto mesto disponuje 
množstvom nadbytočného majetku, o ktorý sa nedokáže starať a nedokáže ho ani udržiavať 
v nejakom permanentnom stave, čo bolo spomenuté aj pri inventarizácii. To je potenciálne 
ďalší zdroj financií, ktorý by prispel k rozvoju tohto mesta. Havárie nemôžeme predpokladať, 
ale keď vzniknú, budeme ich riešiť.  

Ing.V.Valachovičová PhD. – Chcela by som sa ešte vrátiť ku kapitálovým výdavkom 
a chcela by som sa spýtať, ako je to s pozemkom pod vyhliadkovou vežou? 

Mgr.J.Havran  – Ten pozemok je v súkromnom vlastníctve, máme s nimi uzavretú nájomnú 
zmluvu. Máme prenajatých okolo 1700 m2 vrátane  prístupových komunikácií. Pozemky 
okolo kameňolomu sú pozemky mesta Nová Baňa alebo mestských lesov a na komunikáciu 
a pozemok máme uzavretú dlhodobú nájomnú zmluvu. To bolo podkladom pre vydanie 
stavebného povolenia.  

Ing.V.Valachovičová PhD. – Aká je tam suma za prenájom? 

Mgr.J.Havran  – Nepamätám si to presne, ale je to medzi 500 až 700 eur ročne.  

Ing.V.Valachovičová PhD. – Stavba WC a sprchy na Tajchu, čo sa týka toho prvého múrika, 
zohnala som si na mestskom úrade podklady k pôvodnému projektu bez týchto naviac 
stavebných  prác a ja som ho tam už našla zahrnutý. Kde nastala tá duplicita?  

Mgr.J.Havran  – Ten múrik bol pôvodne projektovaný na nižšiu úroveň. Vzhľadom na 
spôsob osadenia stavby, terén a svah, ktorý je za tou stavbou sa stalo, že pôvodne bol múrik 
navrhovaný na 50 cm a teraz na 1,50 m. Takže sa musel zvýšiť vzhľadom na tie pomery, 
ktoré sú tam.  

Mgr.M.Havran  – Súhlasím s rozhodnutím investovať prostriedky mesta do výstavby 
rozhľadne na Háji. Či už ide o cyklotrasu alebo propagáciu náučného chodníka, ide o  
propagáciu mesta, ktoré si zakladá na baníckej tradícii. Turistický ruch, to by malo byť niečo, 
na čom by mesto malo žiť. Ukázalo sa, že tá publicita, ktorú tie dva projekty priniesli, zvýšili 
počet ľudí, ktorí mesto navštívili a viac sa o  meste písalo a hovorilo. Je to jednoznačne 
správny krok vpred. Pri tak vysokej investícií do cestovného ruchu si treba dať zvlášť pozor, 
aby to neostalo len pri tom, že ako poslanci sa k tomu postavíme a dozvie sa o tom len pár 
ľudí tu na mestskom zastupiteľstve a čitateľov Novobanských novín. Treba si vopred 



pripraviť formu komunikačnej stratégie, akým spôsobom, akou formou dáme vedieť 
Slovensku, že pribudla takáto atrakcia v Novej Bani. A pokiaľ nám toto vyjde, nepochybujem 
o tom, že atratktivita mesta, ako turistickej destinácie aj napriek tejto rozhľadni stúpne.  

Ing.V.Valachovičová PhD. - V podstate v tomto znení pre mňa táto 1. zmena nie je prípustná 
a nedokážem ju v tomto znení podporiť. Chcela by som sa spýtať, či by bolo možné  odčleniť 
opravu schodiska aj vzhľadom k dodávateľovi, že tam v zmluve má uvedené 30. apríla, aby 
s tým nemala nejaké problémy. Myslím si, že to až tak nesúvisí so stavbou spŕch a WC, 
mohla by to byť zvlášť zákazka. To je môj prvý návrh. Ďalej by som navrhovala počkať so 
slnečnými kolektormi, pretože v lete by mali byť cez slovenskú inovačnú agentúru vyhlásené 
výzvy na podporu obnoviteľných zdrojov energie. Mohli by sme počkať dva mesiace, neviem 
teda či to bude pre Novú Baňa aktuálne -  pre verejný sektor. Možno by sa z toho dalo niečo 
prefinancovať. Tretiu vec, čo by som navrhla sa týka spŕch a WC na Tajchu, máme tu verejné 
WC aj na ulici Cintorínska. Ako bolo spomenuté, ten rezervný fond nám pri týchto 
kapitálových výdavkoch predsa len značne klesne. Tiež by som sa uskromnila s tým 
pôvodným plánom, že by sme si  nechali tento rok rezervu, aby to nezostalo len pri 
projektovej dokumentácii pri verejnom WC, ako ste navrhli v bývalej prevádzke RAKL.  
Radšej by som chcela mať istotu, že to tento rok bude tam dole. Ďakujem. 

Mgr.J.Havran – Myslím si, že zmenou schodov sa počítalo aj do budúcna. Vzhľadom na 
umiestnenie stavby je umiestnenie tých schodov nevyhnutné. To znamená, že ten vstup do 
toho priestoru z praktického ale aj z technického hľadiska je podľa môjho názoru nevyhnutné 
urobiť tie schody teraz. To, či ich musí robiť táto firma alebo iná, je otázkou, pretože to nie je 
vec, ktorá sa priamo týka tej zákazky. Osobne by som tam nenechával bojlery na elektrickú 
energiu, tak ako to bolo plánované a vôbec by som nečakal na nejakú podporu. Myslím si, že 
to bude vyhlásené pre domácnosti a nie pre samosprávy. Myslím si, že to riešenie je dobré 
a vzhľadom na množstvo využívania tej vody  je nutné zabezpečiť tam iný objekt, ktorý zníži 
náklady na prevádzku celého zariadenia. V tomto meste je dosť finančných prostriedkov na 
to, aby sa zrealizovali aj WC. Otázkou je, kedy sa dopracujeme k projektovej dokumentácii 
a kedy sa bude samotná stavba realizovať. Ja by som chcel, aby to bolo ešte tento rok. Tie 
sumy, ktoré sme povedali, boli odhadované, pretože tých zmien je tam dosť. Až po vyjadrení 
samotného projektanta, napojenia na siete a podobne môžeme povedať, že koľko to bude stáť.  

Ing.V.Valachovičová PhD. - Ja určite nie som proti tomu, aby tam tie schody boli, ale aby 
boli zaradené do rozpočtu ako nová akcia, trebárs pod 8.14 „Oprava schodov na Tajchu“. Ja 
by som ale dala prednosť tým WC a toto by sa robilo trebárs v roku 2016. Čo sa týka výzvy, 
neviem, či sa tam budú môcť zapojiť aj verejné budovy, alebo v podstate je to tam je napísané 
tak neurčito. Treba tam napísať a ony povedia, či áno alebo nie. Celkovo pre roky 2014 – 
2020 je tam zahrnutá aj táto možnosť.   

Mgr.J.Havran – Chcem povedať, že na výzvu asi nebudú čakať všetci, ktorí budú chcieť 
užívať tie WC. To znamená, že teraz nakúpime bojlery a potom ich vymeníme za solárne 
kolektory, ktoré budeme musieť dofinancovať, lebo predpokladám, že tá miera podpory určite 
nebude 100 %-tná. My teda teraz zaplatíme za bojlery a potom ešte za časť solárnym 
kolektorov. Keď ale spravíme úpravy terénu, aby sa dalo do tej budovy vstupovať, tak 
polovica z tých schodov prestane existovať, takže budeme chodiť hore dookola. Tie WC tam 
bolo vhodné postaviť už oveľa skôr, pretože ak ste boli na Tajchu na nejakej akcii, tak na WC 
sa chodí hore k Igorovi Moškovi do bufetu, pretože tam verejné WC nie sú. Takže, ak tam 
chce mesto organizovať nejaké verejné podujatia, musíme tam na to zriadiť podmienky. To 
znamená, sprevádzkovanie WC je tam nevyhnutné. 

 



M.Marko  - Myslím si, že keď sú stavbu robíme teraz, treba ju dokončiť a nie, že sa niečo 
začne, nedokončí a potom sa neskôr k tomu musíme vracať. Treba to spraviť na komplet a dať 
stavbu do užívania a nenechávať ju ako stavenisko. Určite to nebude lacnejšie, keby sa to 
neskôr muselo dokončovať.  

Mgr.J.Havran  – Toto je skutočne pravda, pretože teraz tam je nejaká časť asfaltu, ktorý sme 
robili my zničená, pretože tam používajú ťažké mechanizmy, ale realizátor stavby ho dá 
samozrejme do poriadku.  

Ing.T.Palaj – Celou touto zmenou rozpočtu sa mi zdá, že sa mesto púšťa do projektov možno 
bez toho, aby boli dobre pripravené. Potom, keď už sú stavby rozostavené, ich 
dofinancujeme, prípadne schvaľujeme navýšenie rozpočtu. Či sa už jedná o WC na Tajchu, 
ktoré sa tiež predražili. Za 125 tis. eur, síce aj s príslušenstvom sa mi zdá veľa pri tej 
návštevnosti  a veľmi ťažko sa mi to pred občanmi obháji. To ešte nevieme, akým spôsobom 
budeme tieto veci prevádzkovať a to budú zase ďalšie náklady. To isté rozhľadňa, urobíme 
veľké „haló“ s rozhľadňou, občania mohli hlasovať a potom sa ukáže, že bude stáť omnoho 
viac. Oproti pôvodným 35 tis. eur sme prišli na sumu 125   tis. eur, čo je viac ako trojnásobný 
nárast tej investície. Už to musíme schváliť, lebo občania si už o tom hlasovali. Takto po tých 
položkách rozpočtu môžeme ísť kľudne ďalej. Tak ako aj kúpa GPS na kukavozy na to, aby 
sme mohli sledovať polohu kukavozov, ktoré každý týždeň chodia po tej istej vopred určenej 
trase. Neviem, bez rozmyslu tu niečo robíme. Nechcem povedať, že tie investície nie sú 
dobré. WC na Tajchu je dobrý nápad a sú potrebné. Myslím si, že rozhľadňa môže pomôcť 
cestovnému ruchu a nechcem, aby to vyznelo tak, že som proti rozvoju cestovnému ruchu. 
Bol by som ale rád, keby sme do budúcnosti tie investície nejakým spôsobom dopredu viacej 
plánovali, viacej premýšľali a nemuseli by sme tu potom riešiť takéto veci. Kde na to zobrať 
peniaze? No miňme to, čo máme a potom zbadáme, čo nastane.  

Mgr.J.Havran - K tomuto by som chcel povedať len toľko, že ja som v samospráve 7 rokov 
a  ešte ani jedna investícia neskončila tak, ako bola naplánovaná, to Vám môžem zodpovedne 
povedať. Neviem, či ste niekedy stavali. Predpoklad je vždy nejaký. Zoberte si regeneráciu 
centra mesta, ktorá sa regenerovala z európskych peňazí. Vychádzala z niečoho a skončila 
nijako. Sprchy a WC na Tajchu – mali ste tam ísť pozrieť, ako to vyzeralo pri väčších 
akciách, ten rad pred WC v bufete u p. Mošku. To bolo nedôstojné. Stavba WC - jedna vec je 
postaviť budovu a ďalšia ju aj prevádzkovať. Pokiaľ by sme na začiatku investovali viacej 
peňazí, venovali viacej času príprave, určite by sme nenaplánovali všetko, lebo nie všetko sa 
dá predpokladať. O schodoch sme tušili, že ich bude treba opraviť. Aj múrik sa mohol len 
poobkladať, ďalej je to vyrovnanie terénu, posadenie stromov, osadenie lavičiek, upravenie a 
zazelenanie plochy. Pri investíciách to tak jednoducho ale funguje. Čo sa týka GPS, dúfam, že 
si nemyslíte si, že ho potrebujeme na to, aby sme si overili, kadiaľ chodia tie autá. My vieme 
trasy a terén, kadiaľ chodia. Ja osobne som žiadal riaditeľa TS, aby to s nimi prešiel, čo aj 
spravil. Cieľom toho je zminimalizovať náklady na celú aktivitu a zefektívniť ich činnosť, 
pretože nie je možné merať spotrebu kukavozu. To je stroj, ktorý má 30 rokov a ja neviem 
povedať, koľko to auto reálne spotrebovalo a kde naozaj bolo. Niekto môže tvrdiť, že u nás 
ste neboli. Môžeme potom povedať, že boli lebo GPS to ukáže, že sme tam boli. To nie je len 
na kukavozy, lebo sú tam aj iné autá. Myslím si, že je to absolútny štandard, že to používa 
každá firma, aby zminimalizovala svoje náklady. Takže by som nebagatelizoval nákup tohto 
zariadenia a toto zariadenie sa dá použiť aj na iné autá, ktoré máme v rámci TS.  

Ing.K.Tužinský  - Pán primátor veľa si už toho povedal, ale nejdem sa vyjadrovať ku GPS 
a autám, pretože ja som skôr „doma“ v stavebníctve. Pokiaľ sa financie navýšia počas 
realizácie projektu, to nie je problém Novej Bane, to je problém celoslovenský. To sa 
momentálne bežne stáva, pretože je to na Slovensku tak ošetrené, že na stavebné povolenie 



potrebujeme projekt, ktorý vypracuje projektant pre stavebné povolenie. Ako náhle 
dostaneme stavebné povolenie na určitú stavbu, tak dôjde k realizácii. V zahraničí je to tak, že 
po vydaní stavebného povolenia by sa mal vypracovať realizačný projekt,  kde sa riešia 
konkrétne detaily, technológie, materiály a z toho vychádza reálna cena.  Tento realizačný 
projekt sa na Slovensku bežne nerobí, pretože to nie je potrebné. Čiže to navýšenie cien počas 
realizácie nie je problém iba Novej Bane, ale ako som povedal, je to problém celoslovenský. 
Čo sa týka stavby WC na Tajchu, ja som bol na viacerých akciách, ktoré organizovalo mesto 
a ako povedal pán primátor, ľudia chodili na toalety do penziónu k p. Holej alebo p. Moškovi. 
Otázka je ale, dokedy to budú znášať títo podnikatelia. Čo potom? Posledná vec, čo chcem 
povedať je, že nič nemusíme. Každý poslanec tu má tri možnosti hlasovania, takže každý sa 
rozhodne sám podľa seba. Ja tú zmenu rozpočtu podporím, a ako sa rozhodnú ostatní 
poslanci, to je vyslovene na nich.  

Mgr.M.Havran  - Ja len k poznámke p. Palaja. Vy tam bývate na Tajchu, Vy ste tam 
a otázkou je, kde tí ľudia chodia teraz na toalety? Odpoveďou je, že do objektu  p. Holej a k p. 
Moškovi a keď nestihnú, tak všade inde.  

Ing.T.Palaj - Ešte raz zopakujem, ja nehovorím, že nie sú potrebné WC a že nie je potrebná 
rozhľadňa, ja som chcel len koncepčne poukázať, že na tie veci treba myslieť dopredu.  My 
dnes do konca mesiaca máme mať hotové WC a sprchy Tajch, to je názov investície, ktorý 
figuruje všade. Toto teda budeme mať hotové, stálo to nemalé prostriedky, pridružil sa k tomu 
bufet a aj ďalšie veci a my stále nevieme, ako to bude fungovať? Či to niekomu prenajmeme,  
za euro, aby to prevádzkoval spolu s bufetom, alebo to bude prevádzkovať mesto a budeme 
tam platiť ďalších 2 tis. eur mesačne? Ja nehovorím o tom, že tie veci netreba robiť, ale ja by 
som bol rád, keby sme pri všetkých ďalších projektoch, predtým ako sa do nich pustíme, 
premysleli, čo s nimi ďalej. Nie, že teraz dokončíme WC a ďalej čo? Mesto nebude mať 
peniaze, aby ich prevádzkovalo, technické služby nemajú na to peniaze, tak to tam bude 
zamknuté, alebo to niekomu prenajmeme za euro? Toto bolo to, na čo som sa snažil 
poukázať. Nie som proti investíciám, ale som proti spôsobu, ktorý tu teraz nastáva.  

Mgr.J.Havran  - Sprchy a WC na Tajchu – vytvorili sme tu akúsi alternatívu, aby tam mohol 
fungovať aj nejaký bufet a nájomník by prevádzkoval aj tieto priestory v rámci sezóny, aby 
sme cez technické služby nemuseli prevádzkovať troje WC v rámci mesta, pokiaľ nám 
vzniknú nejaké ďalšie. Nehovorím, že toto riešenie bude 100-percentné, ale spravili sme tu 
takúto alternatívu. Mesto tam uvažovalo s požičovňou bicyklov, čo je teda nápad ideologický, 
ale neviem či úplne zrealizovateľný v tejto dobe. Hľadali sme viacero zmyslov toho priestoru 
a kľudne to môže byť, že ten čo bude prevádzkovať tieto priestory bude aj zabezpečovať WC. 
Nemyslím si, že tie WC začnú hneď od konca apríla aj fungovať. Myslím si, že tá prevádzka 
by mohla fungovať 3 až 4 mesiace, v závislosti od toho, ako sa tá sezóna vyvíja. Chcel by 
som mať ale dostatočný predstih, aby sme zabezpečili prevádzku celého zariadenia. Tie veci, 
ktoré boli naplánované sa stihnú a tie, ktoré boli nad rámec budú doplnené a bude na ne 
stanovený nejaký termín.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 19/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje  
 
1. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015 



 
Hlasovanie č. 7: 
prítomní - 13 
za - 9  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. 
Zdenko Král, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 2   (Ing. Tomáš Palaj, Ing. Viktória Valachovičová PhD.) 
zdržal sa - 2 (Mgr. Branislav Bratko, Mgr. Adrian Zima) 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
6.  Audit verejného osvetlenia mesta Nová Baňa 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa   
a spracovateľkou bodu je Mgr. Jana Holá, manažérka pre rozvoj mesta na Mestskom úrade 
Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 Mesto Nová Baňa v januári 2014 podalo žiadosť o získanie nefinančnej podpory na 
spracovanie auditu verejného osvetlenia na základe výzvy vyhlásenej Nadáciou Slovenské 
elektrárne v Nadácii Pontis v rámci programu Ekoobec 2014. O nefinančný dar prejavilo 
záujem 135 obcí a miest z celého Slovenska a podporených bolo 33 obcí a medzi nimi aj 
mesto Nová Baňa.  

 Na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom Nová Baňa a Nadáciou Pontis 
podpísanej v mesiaci apríl 2014 spracovala spoločnosť CEVO, s.r.o. so sídlom v Bratislave 
audit verejného osvetlenia mesta Nová Baňa. 

 Obsahom auditu verejného osvetlenia (ďalej VO) je: 
• zhodnotenie technického stavu svietidiel a svetelných zdrojov, čiastočne aj stožiarov a 

výložníkov, 
• zhodnotenie stavu rozvádzačov VO, 
• zhodnotenie funkčnosti vyššie uvedených prvkov VO s ohľadom na požiadavky svetelno-

technických noriem, 
• zhodnotenie zdrojovej štruktúry existujúcej sústavy VO, 
• zhodnotenie existujúcej geometrie sústavy VO, 
• návrh opatrení pre rekonštrukciu verejného osvetlenia s použitím LED technológií, 
• vyčíslenie úspor elektrickej energie, ktoré sa dosiahnu realizáciou navrhnutých opatrení, 
• vyčíslenie orientačných investičných nákladov, 
• situačný výkres existujúcej sústavy VO. 
 
 V rámci auditu bolo identifikovaných 1 355 svetelných zdrojov inštalovaných v 1 016 
ks svietidlách. V sústave VO sa nachádza 17 typov svietidiel rôznych príkonov (časť 
svietidiel prešla rekonštrukciou, 228 ks) a 29 rozvádzačov (5 ks prešlo rekonštrukciou). 
Topológia existujúcich svetelných bodov a rozvádzačov je v grafickej podobe zanesená do 
mapy mesta a tvorí prílohu auditu. 

 V časti Rekonštrukcia VO – Technická správa sú určené hlavné body obnovy VO ako 
unifikácia a modernizácia svetelných bodov, rekonštrukcia časti rozvádzačov, výmena časti 
výložníkov s cieľom zníženia energetickej náročnosti sústavy, zvýšenia spoľahlivosti 
VO, zvýšenia estetického vzhľadu VO a splnenia noriem osvetlenia komunikácií (nutnosť 
doplnenia svietidiel).  



 V prípade realizácie rekonštrukcie VO v rozsahu navrhovanom v audite VO sú 
predpokladané ročné finančné úspory na spotrebe elektrickej energie vo výške 68,65 % 
z pôvodnej teoretickej spotreby. 

 Orientačné náklady na rekonštrukciu verejného osvetlenia mesta Nová Baňa boli 
vyčíslené na takmer 580 tis. EUR bez DPH. 

 

Predmetný materiál je uvedený pod prílohou č. 3. 
 
J.Búry – Audit vyšiel veľmi dobre a uvažuje sa aj ďalej s rekonštrukciou verejného 
osvetlenia?  
Mgr.J.Havran  - Z čoho ste vyhodnotili, že podľa vás vyšiel audit dobre? Ten audit je veľmi 
dobre spracovaný, len ten výsledok, čo sa týka obnovy pre mesto nie je až tak priaznivý, 
pretože my sme skúmali spôsoby financovania a tam to nevychádza až tak dobre. 
V budúcnosti, pokiaľ budú existovať formy financovania, tak ako to bolo v prípade 
modernizácie VO, ktoré sme realizovali v poslednej fáze, tak sa do toho určite pustíme. Táto 
posledná výzva si myslím, nie je pre nás úplne vhodná. 
 
Mgr.J.Holá  - Problematické je, že táto výzva nepovoľovala doplnenie  svietidiel, ale len ich 
celú výmenu. Mesto by muselo dopĺňať celé svietidlá a tým by sa nám oveľa viac navýšili 
náklady na realizáciu a preto to nebolo pre nás až tak výhodné. Neusporili by sme toľko, 
koľko by sme chceli. 
 
Mgr.J.Havran  - My sme ten projekt modernizácie VO, ktorý bol realizovaný v minulosti  
prerábali, pretože nespĺňal podmienky technických noriem. Pôvodne počítal tiež len 
s výmenou svietidiel a potom sa dopĺňali svetelné body, aby bol osvetlený priestor tak ako má 
byť v zmysle noriem. Jednoducho táto výzva počítala s tým, že sa vymenia celé svetlá. 
Každý, kto to bude zodpovedne realizovať v zmysle noriem, musí doplniť svietidlo, čo je 
vynaložených viac finančných prostriedkov a nie je to efektívne. Povedal by som, že je to až 
nákladné. 
 
Z.Šuška – Neplánuje sa doplniť osvetlenie z námestia ako je schodište smerom na poštu? 
  
Mgr.J.Havran  – Myslím si, že zatiaľ na to nie je žiadny návrh.  To je otázka na pána 
riaditeľa technických služieb, či je to vôbec technicky zrealizovateľné. V rámci regenerácie 
centra mesta sa riešilo aj osvetlenie, na túto časť projektant zabudol.  
 
F.Bakoš – Technicky je to možné riešiť, len je na to potrebné dať najskôr vypracovať projekt.  
 
Mgr.J.Havran  - V súčasne dobe sa teda neuvažuje o rozšírení toho osvetlenia. 
 
 

 
U z n e s e n i e   č. 20/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
prerokovalo a berie na vedomie 
 
Audit verejného osvetlenia mesta Nová Baňa 



 
Hlasovanie č. 8: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 - uznesenie bolo prijaté 
 

7.  Návrh Strategickej časti Programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014 - 2020 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa   
a spracovateľkou bodu je Mgr. Jana Holá, manažérka pre rozvoj mesta na Mestskom úrade 
Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. Komentár k predmetnému bodu 
podala Mgr. Jana Holá, manažérka pre rozvoj mesta. 

Dôvodová správa 
 
Propram rozvoja mesta (ďalej PRM) je základný komplexný strednodobý programový 

a rozvojový dokument a má voči ostatným plánovacím dokumentom  spracovaným na 
miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu. 

Rokom 2014 začalo plynúť nové programové obdobie 2014 – 2020, s čím súvisí aj 
potreba tvorby nových strategických dokumentov. Mesto Nová Baňa pristúpilo k príprave 
a tvorbe PRM v zmysle schváleného rozpočtu mesta na rok 2014 a zámeru spracovanie PRM. 

Program rozvoja mesta Nová Baňa je spracovávaný spoločnosťou IBS Slovakia, s.r.o., 
Prievidza na základe Zmluvy o dielo. Je spracovávaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. 
o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a v zmysle Metodiky na 
vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC zverejnenej Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. 

V súčasnosti je spracovaná Analytická časť PRM. Ide o analýzu vnútorného 
prostredia, vonkajšieho prostredia, analýzu silných a slabých stránok, príležitostí a ohrozenia. 
Výstupom je komplexná analýza, ktorá je dostupná na webovej stránke mesta 
www.novabana.sk. Analytická časť PRM bola spracovaná za spolupráce zamestnancov mesta 
na základe materiálov a údajov poskytnutých mestom Nová Baňa, tvorená bola na stretnutí 
pracovných skupín a pripomienkovaná zamestnancami mesta, členmi riadiaceho tímu 
a pracovných skupín. 

Priamo na Analytickú časť PRM nadväzuje Strategická časť PRM. Cieľom 
Strategickej časti je stanovenie vízie rozvoja mesta s dlhodobým výhľadom do roku 2030, 
hlavných cieľov a prioritných oblastí rozvoja pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky 
v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja mesta. Návrh Strategickej časti bol 
tvorený na stretnutiach pracovných skupín a na základe výstupov z nich. Následne bol návrh 
Strategickej časti prerokovaný a pripomienkovaný na verejnom stretnutí, konanom dňa 18. 
marca 2015. 

V súlade s Metodikou na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC zverejnenej 
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Vám predkladáme návrh 
Strategickej časti Programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014 – 2020 na prerokovanie.  

 
Predmetný materiál je uvedený pod prílohou č. 4. 



 
Ing.V.Valachovičová PhD.- Chodila som na tieto stretnutia a chcela by som upozorniť na 
jednu chybu a to v časti Hospodárska politika chýba Remeselná a poľnohospodárska výroba. 
Chcela by som sa vyjadriť k tejto tvorbe PHSR, už v novembri 2014 sme sa stretli a oslovili 
ste nás, aby sme spolupracovali. Už vtedy som sa vyjadrila, že si myslím, že by sa to malo 
robiť doma. Dali sme to robiť externej firme za 6 700 eur, ale aj tak je uvedené: „Analytická 
časť PHSR bola spracovaná v spolupráci zamestnancov mesta  atď., čiže to hlavné tam dávali 
zamestnanci a my poslanci sme to len trochu doplnili našimi myšlienkami. Myslím si, že keby 
bola pod projektovým manažérom vytvorená ďalšia pozícia, jednalo by sa o zamestnanca, 
ktorý by asistoval projektovému manažérovi a za túto sumu 6700 eur by mal plat minimálne 
na pol roka aj vrátane odvodov. Bolo by to lepšie riešenie. Tí, čo sú tu doma, čo tu v meste 
žijú, vedia to tým podmienkam prispôsobiť lepšie ako externá firma, ktorá sem dochádza 
a berie to len ako zákazku. Ďakujem. 

Mgr.J.Havran - Chcel by som vyzvať všetkých poslancov, aby na tomto procese ďalej 
participovali, lebo  to je zásadný dokument pre naše budúce obdobie. Je to základný plánovací 
dokument pre ďalší rozvoj nášho mesta. K nemu sa budeme vracať a z neho budeme 
vychádzať.  

Mgr.B.Bratko  - Chcel som k tomu programu vyjadriť len jednu vec. Je to zásadný dokument 
a mne osobne tam absentuje jedna vec. Posielal som ju aj v rámci pripomienok a bolo mi 
povedané, že to tam nie je potrebné, nakoľko sa to vzťahuje na celý kataster mesta. Navrhoval 
som, aby boli niekde explicitne povedané v niektorých bodoch aj okrajové časti mesta. Bolo 
mi na to odpovedané, že to nie je potrebné, nakoľko sa to týka celého katastra mesta. Ďalej 
sme dostali návrhy konkrétnych reálnych projektov, čo sme dávali dokopy, je tam znovu 
všetko smerované do centrálnych častí mesta a okrajové časti sú v podstate vynechané. Chcel 
by som dať návrh, aby sme minimálne v časti „Prioritná oblasť – sociálna politika“ v opatrení 
1.5 „Podpora športového, kultúrneho a spoločenského života v meste vrátane výstavby 
a modernizácie športovej a kultúrnej infraštruktúry“ doplnili „vrátane okrajových častí 
mesta“. Okrajovými časťami sa tradične myslia Štále, Stará Huta, Chotár, Bukovina. 
V predošlých rokoch sa investície a financie tiež smerovali predovšetkým do centrálnych častí 
mesta, takže by som toto zahrnul do ďalšieho obdobia, keďže je to strategický dokument.  

Mgr.J.Holá  - Bola tu zahrnutá úprava areálu kultúrneho domu, takže rátame aj s tým, že sa 
bude investovať aj do okrajových častí mesta. Ako „mesto“ berieme aj so 
všetkými okrajovými časťami mesta. Nezabudla som na túto Vašu pripomienku a zahrnula 
som ju už do realizačnej programovej časti a to úprava areálu kultúrneho domu na voľno 
časové aktivity. 

Mgr.J.Havran  – Konkretizácia rozvoja, tak ako to tam bolo povedané, že bude nejaká 
konkrétna rekonštrukcia a výstavba v rámci mesta, to je všeobecný cieľ. Samotná prioritizácia 
konkrétneho cieľu, by mala smerovať na Bukovinu, Štále alebo niekde do inej časti mesta, 
kde je viacej detí. To znamená, že ten efekt bol vyšší a využiteľnosť prostriedkov väčšia, 
ale vzhľadom na to, že sídliská sú zabezpečené športoviskami a detskými ihriskami, pokiaľ  
bude o tom všeobecná zhoda, tak sa v tom bude pokračovať v rámci tohto programu aj 
v ďalších častiach mesta. To, čo je tam uvedené, nemusí byť financované priamo  
z prostriedkov mesta. V dnešnej dobe je opätovne vyhlásená výzva na multifunkčné ihriská 
a je na našom rozhodnutí, či chceme existujúce ihrisko zmeniť trebárs na multifunkčné 
ihrisko, alebo či by bolo vhodné takéto niečo umiestniť aj do inej časti z pohľadu využitia 
a efektívnosti využitia a udržateľnosti toho celého. Zásadne sa tomu nebránime, aby bol 
takýto rozvoj realizovaný aj v ďalších častiach mesta. 



Mgr.B.Bratko  - Ďakujem, ale upozorňujem na to aj vzhľadom na koncepciu rozvoja 
cestovného ruchu, ktorý ako vidíme je dôležitý pre naše mesto. Práve tieto okrajové časti 
majú čo ponúknuť občanom, ktorí tu žijú a aj prichádzajúcim občanom. Prepojenie týchto 
vecí, ktoré sú definované v sociálnej politike, kultúrnych veciach možno prepojiť s účelom 
cestovného ruchu, čo možno práve bude prínos tomuto mestu. Chcel by som to nadniesť do 
ďalších úvah, ktoré sa robia aj pri tvorbe tohto programu. Vyriešilo sa veľa vecí ohľadom 
Hája, rieši sa oblasť Tajch a tu už ideme do dlhodobejšieho horizontu a bolo by dobré to 
zohľadniť, môže to mať značne veľký potenciál. Ďakujem. 

Mgr.J.Holá  – Ak treba niečo v tom dokumente doplniť a máte návrhy, čo treba viac 
zrealizovať v okrajových častiach mesta, treba to poslať, teraz je na to vhodný čas. Tento 
dokument je strategický, ale je možné ho aktualizovať. 

 

U z n e s e n i e   č. 21/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
berie na vedomie 
 
návrh Strategickej časti Programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014 – 2020, 
s doplnením na strane č. 6 v časti Hospodárska politika „Remeselná a  poľnohospodárska 
výroba“ 
 
Hlasovanie č. 9: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – uznesenie bolo prijaté 
 

8. Vstup mesta Nová Baňa  do Občianskeho združenia Pohronská cesta 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa   
a spracovateľkou bodu je Mgr. Jana Holá, manažérka pre rozvoj mesta na Mestskom úrade 
Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. Komentár k predmetnému bodu 
podala Mgr. Jana Holá, manažérka pre rozvoj mesta. 

 
Dôvodová správa 

 
V programovom období 2014 – 2020 sa pristupuje k uplatneniu integrovaného 

prístupu tak, aby európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej EŠIF) čo najvýraznejšie 
prispievali k cieľom Stratégie Európa 2020. Predpokladom uplatnenia integrovaného prístupu 
je zlepšenie mechanizmov pre priamu účasť partnerov na miestnej a regionálnej úrovni na 
príprave a rozhodovaní o implementácii EŠIF na základe rozvojového potenciálu územia. 
Prostredníctvom nástroja miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) budú v SR riešené výzvy 
na miestnej úrovni spôsobom, ktorý bol doteraz známy pod prístupom LEADER. 



Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Jeho 
základná myšlienka je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, 
teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov, pričom jedným zo základných 
znakov je prístup zdola nahor. Na základe tohto prístupu vznikajú v danom území verejno-
súkromné partnerstvá nazvané miestne akčné skupiny (MAS). 

Miestna akčná skupina je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných 
miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú 
ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.  

MAS vypracuje a implementuje stratégiu miestneho rozvoja (stratégia), kde sú 
uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle 
SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého územia MAS. 

V podmienkach SR bude MAS sama vyhlasovať výzvy, prijímať a posudzovať 
žiadosti/projekty na realizáciu jednotlivých činností stratégie, navrhovať 
schválenie/neschválenie žiadostí a predkladať žiadosti orgánu zodpovednému za konečné 
overenie oprávnenosti. Hlavnou charakteristikou metódy LEADER je rozhodovanie za účasti 
miestnych aktérov na miestnej úrovni (občiansko-súkromný sektor) s jasnými 
a transparentnými postupmi (zastúpenie všetkých sektorov – súkromného, občianskeho 
a verejného v celej štruktúre MAS) s podporou príslušných subjektov verejnej správy 
a potrebnou technickou mocou a prenos osvedčených postupov. 

Oblasti zameranie v rámci LEADER: 

1. Konkurencieschopnosť a diverzifikácia poľnohospodárstva a lesníctva – podpora 
podnikov, malých fariem, mladých farmárov, cieľom má byť zvýšenie konkurencieschopnosti 
poľnohospodárstva a lesníctva, podpora začatia podnikania, umiestnenie produktov na trh, 
investície do spracovania a marketingu miestnych výrobkov, krátke dodávateľsko-
odberateľské reťazce, diverzifikácia poľnohospodárskej výroby. 

2. Kvalita života – obnova a rozvoj obcí cez investície do drobnej infraštruktúry 
a miestnych služieb, zveľaďovanie vidieckeho priestoru, vytváranie podmienok pre 
podnikateľskú, komunitnú, spolkovú a športovú činnosť obyvateľov, posilňovanie tradícií, 
histórie územia a zvykov. 

3. Vidiecky cestovný ruch (VCR) – verejné a súkromné investície do rozvoja VCR, 
investície, ktoré zvýšia a podporia využitie potenciálu VCR v území, zlepšia kvalitu služieb, 
vytvoria doplnkové služby, investície do podpory agroturizmu, marketing a propagácia, 
infraštruktúra VCR, investície v oblasti rozvoja cykloturistiky a pod. 

4. Technológie šetrné k životnému prostrediu, inovácie a vedomostná základňa vo 
vidieckych oblastiach a využívanie IKT – investície do OZE, vzdelávacie a informačné akcie, 
výmenné návštevy podnikov, spolupráca – zameranie na zavádzanie inovácií, zlepšovanie 
výkonnosti podnikov, prenos vedomostí v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, investície 
podporujúce využívanie IKT. 

OZ Pohronská cesta má záujem združiť všetky mestá a obce okresu Žarnovica 
a uchádzať sa o podporu na základe výziev vyhlasovaných v rámci Programu rozvoja vidieka 
na spracovanie Integrovanej stratégie územia a jej následnej implementácie. V prípade, že 
mesto Nová Baňa nebude členom OZ Pohronská cesta a následnej  MAS, nebudú sa môcť 
fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, cestovného ruchu, 
drobní remeselníci a pod. pôsobiaci na území mesta uchádzať o podporu v rámci výziev 
vyhlasovaných MAS. 



Ing.T.Palaj – Chcel by som sa spýtať, či vzhľadom vstupu do tohto občianskeho združenia 
vznikajú mestu nejaké záväzky, čo sa týka členstva?  

Mgr.J.Holá  - V tomto momente nám nevznikajú žiadne členské poplatky. Zakladá sa OZ, 
ktoré má ambíciu podať si žiadosť, aby sa mohlo stať miestnou akčnou skupinou. Zatiaľ to je 
OZ združujúce verejné a súkromné subjekty, podnikateľské a mimovládne organizácie. Na 
základe výzvy, ktorú vyhlási Ministerstvo pôdohospodárstva  spracujú stratégiu. Keď bude 
stratégia spracovaná, prihlási sa  do výzvy a až keď bude podporená bude OZ miestnou 
akčnou skupinou, ktorá musí spĺňať určité kritériá. Musí mať napr. minimálne 10 tisíc 
a maximálne 150 tis. obyvateľov, priemerná hustota obyvateľstva musí byť 150 na km2 
a musí to byť súvislé územie katastrov vzájomných obcí. To je charakteristika miestnej akčnej 
skupiny. 

Mgr.J.Havran  – Myslím si, že členské nebude žiadne vzhľadom na to, že tento program 
umožňuje, aby aj náklady spojené s prevádzkovaním tohto združenia  vrátane administratívy 
boli súčasťou oprávnených nákladov. Časť prostriedkov, ktoré MAS získa budú použité na 
financovanie toho celého. To znamená, že členské tam nebude žiadne. Nie som zástancom 
nejakého hromadného združovania, ale v tomto skutočne vidím potenciál. OZ združuje všetky 
mestá a obce v rámci celého žarnovického okresu a bude združovať aj subjekty zo 
súkromného sektoru, tak je to priestor pre získavanie prostriedkov a podávania výziev. Na 
celej tej veci je dobré to, že budú participovať verejné aj súkromné subjekty a predpokladám, 
že nebude potrebné platiť žiadne prostriedky, pretože tá činnosť je vo vynaložených 
výdavkoch a nákladoch.  

Ing.T.Palaj – Ďakujem. 

Ing.V.Valachovičová PhD. - Chcela som sa spýtať, ako to je so zapojením verejných 
subjektov, keby sme boli členom MAS, ktorá vyhlasuje výzvy a prijíma žiadosti? Ako je 
obnova a rozvoj obcí cez investície do drobnej infraštruktúry, verejné a súkromné investície 
do rozvoja VCR, čiže my potom budeme mať aké postavenie? My len vytvoríme vhodné 
podmienky pre tých podnikateľov alebo môžeme byť priamo spoluúčastní na projekte?  

Mgr.J.Holá  - My môžeme byť prijímateľ aj žiadateľ, len sme trocha oklieštení, pretože 
máme cez 7 tisíc obyvateľov a tento program rozvoja vidieka je vlastne väčšinou pre obce od 
500 do 1000 obyvateľov, ale v skutočnosti je tam hlavne podpora podnikateľov. Keby sme 
my tam vlastne nevstúpili, ako mesto Nová Baňa, oni sa nemôžu uchádzať priamo uchádzať o 
prostriedky v rámci výziev. Boli by sme sami proti sebe, keby sme im v tom tou ľahšou 
cestou nepomohli.  

Mgr.J.Havran  - To znamená, že my sa staneme členom združenia a následne sa staneme 
členom MAS. Máme rovnaké práva ako ktokoľvek iný, kto na tom participuje. Sú tam 
stanovené mechanizmy, ako sa bude voliť či už   výkonný výbor, výberová komisia alebo 
ďalšie. Je tam valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci členovia.  

J.Búry – Máme informácie ohľadom ostatných obcí a miest, či majú záujem sa do toho 
zapojiť?  

Mgr.J.Havran  - Samozrejme máme. Na začiatku boli zakladatelia, ktorý bolo nejakých 6 
obcí. Myslím si, že do tej MAS vstúpia všetci. 

Mgr.J.Holá  – Malo by to byť 18 obcí. 

 

 

 



U z n e s e n i e   č. 22/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

a) schvaľuje 
 
vstup mesta Nová Baňa do Občianskeho združenia Pohronská cesta so sídlom Orovnica č. 96, 
966 52 
 

b) poveruje 
 
primátora mesta Nová Baňa na zastupovanie mesta Nová Baňa v orgánoch Občianskeho 
združenia Pohronská cesta so sídlom Orovnica č. 96, 966 52  s riadnym hlasovacím právom 
 
Hlasovanie č. 10: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – uznesenie bolo prijaté 
 

9. Prevod nehnuteľného majetku rozostavanej stavby „Spevnená plocha ul. 
Cintorínska“  
 

Predkladateľom bodu je František Bakoš, riaditeľ Technických služieb mesta Nová 
Baňa a spracovateľkou je Mgr. Martina Šalková, hlavná účtovníčka na Technických službách 
mesta Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. Komentár k predmetnému 
bodu podal František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa. 

 
Dôvodová správa 

 
V rozpočte Technických služieb mesta Nová Baňa bol pre roky 2013 a 2014 schválený limit 
na realizáciu stavebnej investície:  Spevnená plocha ul. Cintorínska. Technické služby 
realizovali akciu svojpomocne.  
 
Na túto akciu boli účtované nasledovné náklady: 
1. Rok 2013                 2 200,11 € 
2. Rok 2014           487,29 € 
S p o l u:        2 687,40 € 
 
Uvedená stavba bola skolaudovaná, kolaudačné rozhodnutie pod č. KR 5/2014 bolo vydané 
dňa 30.12.2014,  rozostavanú stavbu je potrebné zaevidovať do majetku.  

 
 
 



U z n e s e n i e   č. 23/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
prevod nehnuteľného majetku – rozostavanej stavby: Spevnená plocha ul. Cintorínska vo 
výške 2 687,40 € do majetku mesta Nová Baňa dňom 15.5.2015 
 
Hlasovanie č. 11: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – uznesenie bolo prijaté 
 

 

10. Cenník platieb za predajné miesto na novobanskom jarmoku  
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa   
a spracovateľkou bodu je Lýdia Adamcová, referentka na oddelení výstavby, životného 
prostredia a správy majetku na Mestskom úrade Nová Baňa. K danému bodu boli materiály 
zaslané vopred. Komentár k predmetnému bodu podala Lýdia Adamcová. 

 

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 udržanie úrovne jarmoku po programovej a technickej stránke a 
s tým spojených zvýšených nákladov na zabezpečenie kultúrneho programu, upratovanie 
priestoru jarmoku, zvýšenej spotrebe elektrickej energie, zvýšených nákladov na  technické a 
administratívne  zabezpečenie jarmoku.  
 

Vzhľadom na dlhodobé financovanie jarmoku z rozpočtu mesta a nevyrovnanú 
bilanciu príjmov a výdavkov jarmoku sa navrhuje zmeniť cenník platieb  jednotlivých 
sortimentov za predajné stánky. Pri návrhu cenníka sme vychádzali aj z porovnávania cien  za 
umiestnenie predajných stánkov v okolitých mestách vzhľadom na veľkosť jarmoku a úroveň 
kultúrnych programov.  
 

 

 

 



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

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. 



J.Búry –V minulosti bola umelecká výroba spojená s predajom nespoplatnená. Mám dobrú 
informáciu?  

L.Adamcová – Áno, bolo to nespoplatnené. Teraz budú platiť 2 eurá na deň a 4 eurá na dva 
dni, vzhľadom na zvýšené náklady. Musíme im dávať povolenia, musíme ich archivovať. 

J.Búry - Je tam rozdiel - umelecká výroba spojená s predajom a umelecká výroba spojená 
s ukážkou a predajom. Pokiaľ to vyrába sám a predáva svoje výrobky. Čo sa predstavuje pod 
tou ukážkou, musí tam napr. strúhať? 

L.Adamcová - Áno, musí tam napr. strúhať, predvádzať umelecké remeslá a musí byť 
v dobovom oblečení alebo oblečený v kroji.  

J.Búry - Takže pokiaľ napr. nebude v kroji, tak musí platiť, keď bude aj predvádzať výrobu? 

L.Adamcová - Áno. 

Mgr.J.Havran  – Minulý rok sa v tomto zmenila legislatíva, čo je na jednej strane dobre ale 
na druhej strane s tým máme viacej roboty. Dobré je to, že vieme kto na jarmok príde. Istým 
záväzkom je to, že sa musia prihlásiť a platiť dopredu. Čo sa týka financovania jarmoku, my 
sme to zvažovali, porovnávali sme poplatky, ktoré sú v okolitých mestách. V zásade sme 
dospeli k tomu, že tie poplatky, ktoré máme my sú stále stanovené nízko. Porovnávali sme 
Žiar nad Hronom, Kremnicu a Zlaté Moravce. Navrhované zvýšenie je na úrovni 30 až 40 %, 
niektoré poplatky sme zvýšili viac, niektoré menej. Zvýšili sme poplatky za občerstvovacie 
stánky a kolotoče. Ale skutočne zabezpečiť kvalitný program na dva dni s profesionálnym 
ozvučením, osvetlením a tribúnou, to sú nemalé náklady. Každý rok sa snažím osloviť 
sponzorov, aby nám na jarmok prispeli, lebo bez nich by sa to skutočne nemohlo uskutočniť. 
Radi by sme trošku vyrovnali bilanciu, lebo sú na Slovensku jarmoky, ktoré sú v oveľa 
väčšom pluse. Spravili z toho takú „masovku“ napr. Levice alebo Radvanský jarmok 
v Banskej Bystrici. Chceli by sme ale zachovať, aby jarmok mal nejakú tradíciu, atmosféru 
a zároveň, aby sme zabezpečili kvalitný kultúrny program. Keď sa pozriete na predchádzajúce 
roky, aké kapely a skupiny tu vystupovali, tak to skutočne bolo na úrovni. Dnes sme sa už 
o tom bavili a dnes sú už niektorí zarezervovaní na novobanský jarmok. Dnes je ale veľmi 
ťažké nájsť interpréta, ktorý vystúpi za menej ako 4 tis. eur. Bol tu už LOJZO, Hex, 
Gladiátor. Dnes taký Adam Ďurica je na úrovni až 4 500 eur. Snažíme sa osloviť aj našich 
umelcov, ale dnes to už nikto nerobí zadarmo z presvedčenia, že som Novobančan. Vždy je to 
vecou dojednania, ale ten program stojí množstvo peňazí. Vždy sú tam ale aj iné aktivity, 
sprievodný program a pod. S poplatkami sme sa rozhodli takto a môžeme povedať, že to stále 
nie je pre tých ľudí neprimerané a stále je to pod úrovňou toho, čo by sme mohli pýtať. 
Nechceli sme to zvýšenie ale spraviť skutočne veľké. Keď som prišiel do úradu primátora, 
jarmok vtedy trval jeden a pol dňa a dnes sme z toho spravili dva dni, čo sa osvedčilo. Ľudia 
si našli cestu sem a ten jarmok je na dobrej úrovni, ale skutočne stojí dosť peňazí, museli sme 
tú bilanciu vylepšiť a preto sme tie poplatky zvýšili.   

 
U z n e s e n i e   č. 24/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
cenník platieb za predajné miesto na novobanskom jarmoku 
 



 
Hlasovanie č. 12: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – uznesenie bolo prijaté 
 

11. Majetkové veci  
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa   
a spracovateľkami sú Mgr. Petra Suchánková a Ing. Viera Bernátová, referentky na oddelení 
výstavby, životného prostredia a správy majetku na Mestskom úrade Nová Baňa. K danému 
bodu boli materiály zaslané vopred. Komentár k predmetnému bodu podala Ing. Viera 
Bernátová, ktorá bude zastupovať počas materskej dovolenky Mgr. Petru Suchánkovú. 

 
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  

 
vydržanie nehnuteľnosti: 
časť pozemku E KN parc.č. 5152/111 – ostatné plochy o výmere 6097 m2, vedeného 

Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, vytvoreného geometrickým plánom č. 10935479-55/14 dňa 
21.8.2014, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným 
dňa 27.8.2014 pod číslom 279/2014: 

• diel „4“ o výmere 40 m2, ktorý vytvára časť pozemku C KN parc.č. 831/1 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 a  

• diel „5“ o výmere 112 m2,  ktorý vytvára časť pozemku C KN parc.č. 831/2 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 302 m2;  

v prospech: 
1. Marian Kopernický, rod. Kopernický, trvalé bydlisko Kľakovská 881/20, 966 81  

Žarnovica, v podieli 1/2, 
2. Margita Virágová, rod. Kopernická, trvalé bydlisko Kalinčiakova 1688/10, 953 01  Zlaté 

Moravce, v podieli 1/4,  
3. Mária Kopernická, rod. Kopernická, trvalé bydlisko Kľakovská 881/20, 966 81  Žarnovica, 

v podieli 1/8,  
4. Jozef Kopernický, rod. Kopernický, trvalé bydlisko Kľakovská 881/20, 966 81  Žarnovica, 

v podieli 1/8;  
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je zastavaný časťou 

rodinného domu s.č. 971 vo vlastníctve žiadateľov a pozemku zabratého dvorovou plochou. 
Pozemok právni predchodcovia Ignác Kopernický a manželka Margita Kopernická, rodená 
Pajerská, na základe zmluvy už aj vyplatili, o čom žiadatelia – právni nástupcovia, predložili 
mestu Nová Baňa kúpnopredajnú zmluvu uzatvorenú medzi MsNV v Novej Bani a právnymi 
predchodcami žiadateľov zo dňa 18. februára 1964. Predmetom zmluvy bol predmetný 



pozemok. Zmluva potvrdzuje vyplatenie kúpnej ceny za pozemok na účet MsNV v Novej 
Bani dňa 18.2.1964 vrátane notárskeho poplatku v celkovej v hodnote 469,68 Kčs.  

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Právni nástupcovia Ignác Kopernický a manželka Margita Kopernická, rodená Pajerská 
uzatvorili s MsNV v Novej Bani ako správcom majetku, kúpnopredajnú zmluvu na 
nehnuteľný majetok Československého štátu – pozemok, v návrhu na uznesenie uvedený, 
v tom čase aj geometricky zameraný. V zmluve zástupcovia MsNV v Novej Bani, predseda 
Štefan Hollý ml. a tajomník MsNV Alojz Novek svojimi podpismi tiež potvrdili, že kupujúci 
zaplatili kúpnu cenu za pozemok na účet MsNV. V zmluve predávajúci udelil kupujúcim 
právo pozemnoknižne zapísať vlastnícke právo k nehnuteľnosti. K zápisu vlastníctva do 
evidencie katastra však nedošlo. Právni nástupcovia – žiadatelia požiadali o vyjadrenie mesto 
Nová Baňa k vydržaniu predmetnej časti pozemku po tom, čo nadobudli nehnuteľnosti po 
svojich právnych predchodcoch, z dôvodu usporiadania majetkovoprávnych vzťahov. Žiadosť 
bola prejednaná v komisii územného plánu, životného prostredia a majetku, ktorá odporučila 
vydržanie predmetnej časti mestského pozemku predložiť mestskému zastupiteľstvu na 
schválenie. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 25/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje  
 
vydržanie nehnuteľnosti: 
časť pozemku E KN parc.č. 5152/111 – ostatné plochy o výmere 6097 m2, vedeného 
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, vytvoreného geometrickým plánom č. 10935479-55/14 dňa 
21.8.2014, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným 
dňa 27.8.2014 pod číslom 279/2014: 

• diel „4“ o výmere 40 m2, ktorý vytvára časť pozemku C KN parc.č. 831/1 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 a  

• diel „5“ o výmere 112 m2,  ktorý vytvára časť pozemku C KN parc.č. 831/2 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 302 m2;  

v prospech: 
1. Marian Kopernický, rod. Kopernický, trvalé bydlisko Kľakovská 881/20, 966 81  

Žarnovica, v podieli 1/2, 
2. Margita Virágová, rod. Kopernická, trvalé bydlisko Kalinčiakova 1688/10, 953 01  

Zlaté Moravce, v podieli 1/4,  
3. Mária Kopernická, rod. Kopernická, trvalé bydlisko Kľakovská 881/20, 966 81  

Žarnovica, v podieli 1/8,  
4. Jozef Kopernický, rod. Kopernický, trvalé bydlisko Kľakovská 881/20, 966 81  

Žarnovica, v podieli 1/8;  
 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je zastavaný časťou 
rodinného domu s.č. 971 vo vlastníctve žiadateľov a pozemku zabratého dvorovou plochou. 
Pozemok právni predchodcovia Ignác Kopernický a manželka Margita Kopernická, rodená 



Pajerská, na základe zmluvy už aj vyplatili, o čom žiadatelia – právni nástupcovia, predložili 
mestu Nová Baňa kúpnopredajnú zmluvu uzatvorenú medzi MsNV v Novej Bani a právnymi 
predchodcami žiadateľov zo dňa 18. februára 1964. Predmetom zmluvy bol predmetný 
pozemok. Zmluva potvrdzuje vyplatenie kúpnej ceny za pozemok na účet MsNV v Novej 
Bani dňa 18.2.1964 vrátane notárskeho poplatku v celkovej v hodnote 469,68 Kčs.  
 
Hlasovanie č. 13: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – 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 
 

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. 45/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vytvorený 

z pozemku C KN parc.č. 45/1 – zastavané plochy  a nádvoria o výmere 6937 m2, vedeného 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-179/14, vypracovaným dňa 
27.11.2014, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným 
dňa 3.12.2014, pod číslom 402/2014;        
 v prospech:  

Anton Majsniar, rod. Majsniar a manželka Margita Majsniarová, rod. Palajová, trvalé 
bydlisko Andreja Kmeťa 589/32, 968 01 Nová Baňa; 

z dôvodu dorovnania hraníc pozemkov vo vlastníctve žiadateľov – manželov 
Majsniarových, vedených Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na               
LV č. 61 a vybudovania parkovacích miest k nehnuteľnosti; 

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 9,06 eur/m2, čo za výmeru   
18 m2, predstavuje čiastku 163,08 eur, zaokrúhlene 165,00 eur (slovom: jedenstošesťdesiatpäť  
eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov 
vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 50,00 eur. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Anton a Margita Majsniaroví požiadali mesto o kúpu časti pozemku v lokalite ul. Andreja 
Kmeťa v časti susediacej k pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, a to za účelom 
dorovnania hranice pozemkov a vybudovania parkovacích miest k nehnuteľnosti. MsZ mesta 
Nová Baňa na svojom zasadnutí  dňa 22.10.2014 schválilo spôsob prevodu predmetnej časti 
pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, z dôvodu uvedeného v návrhu na uznesenie – uznesenie č. 58/2014. 



Komisia územného plánu, životného prostredia a majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť prevod predmetnej časti pozemku v kúpnej cene vo výške podľa vypracovaného 
znaleckého posudku.  
 

U z n e s e n i e   č. 26/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

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. 45/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vytvorený 
z pozemku C KN parc.č. 45/1 – zastavané plochy  a nádvoria o výmere 6937 m2, vedeného 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-179/14, vypracovaným dňa 
27.11.2014, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným 
dňa 3.12.2014, pod číslom 402/2014;        

 
 v prospech:  

Anton Majsniar, rod. Majsniar a manželka Margita Majsniarová, rod. Palajová, trvalé 
bydlisko Andreja Kmeťa 589/32, 968 01 Nová Baňa; 

 
z dôvodu dorovnania hraníc pozemkov vo vlastníctve žiadateľov – manželov 

Majsniarových, vedených Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na               
LV č. 61 a vybudovania parkovacích miest k nehnuteľnosti; 

 
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 9,06 eur/m2, čo za výmeru   

18 m2, predstavuje čiastku 163,08 eur, zaokrúhlene 165,00 eur (slovom: jedenstošesťdesiatpäť  
eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov 
vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 50,00 eur. 
 
Hlasovanie č. 14: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – 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 
 

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, 



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

pozemok C KN parc.č. 4756/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 m2 
vytvorený  dielom „1“ o výmere 103 m2 z pozemku E KN parc.č. 5259 – ostatná plocha 
o výmere 545 m2 a dielom „2“ o výmere 46 m2 z pozemku E KN parc.č. 5322 – vodná plocha 
o výmere 46 m2, vedených Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV          
č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom                
č. 10935479-180/14 vypracovaným dňa 25.11.2014, geodetom Viliamom Struhárom, 
Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 3.12.2014, pod číslom 404/2014; 

v prospech:  
Peter Gregor, rod. Gregor, trvalé bydlisko Školská 45/14, 968 01 Nová Baňa 

a manželka Andrea Gregorová, rod. Koišová, trvalé bydlisko Záhrbská 1210/2, 968 01 Nová 
Baňa; 

z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov – 
manželov Gregorových, vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na 
LV č. 2015;  

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 9,20 eur/m2, čo za výmeru 
149 m2, predstavuje čiastku 1370,80 eur, zaokrúhlene 1370,00 eur (slovom: 
jedentisíctristosedemdesiat eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená 
úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 
70,00 eur. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Manželia Gregoroví s manželkou predložili mestu žiadosť o kúpu častí mestských pozemkov 
v lokalite ul. Školská v častiach susediacich k pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov,       
a to za účelom zabezpečenia prístupu k ich nehnuteľnostiam. Komisia územného plánu, 
životného prostredia a majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob a prevod 
predmetných častí pozemkov v kúpnej cene vo výške podľa vypracovaného znaleckého 
posudku, z dôvodu uvedeného v návrhu na uznesenie.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 27/2015 

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, 

a  
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 ktorých mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
pozemok C KN parc.č. 4756/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 m2 

vytvorený  dielom „1“ o výmere 103 m2 z pozemku E KN parc.č. 5259 – ostatná plocha 
o výmere 545 m2 a dielom „2“ o výmere 46 m2 z pozemku E KN parc.č. 5322 – vodná plocha 
o výmere 46 m2, vedených Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV          
č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom                



č. 10935479-180/14 vypracovaným dňa 25.11.2014, geodetom Viliamom Struhárom, 
Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 3.12.2014, pod číslom 404/2014; 

v prospech:  
Peter Gregor, rod. Gregor, trvalé bydlisko Školská 45/14, 968 01 Nová Baňa 

a manželka Andrea Gregorová, rod. Koišová, trvalé bydlisko Záhrbská 1210/2, 968 01 Nová 
Baňa; 

z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov – 
manželov Gregorových, vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na 
LV č. 2015;  

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 9,20 eur/m2, čo za výmeru 
149 m2, predstavuje čiastku 1370,80 eur, zaokrúhlene 1370,00 eur (slovom: 
jedentisíctristosedemdesiat eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená 
úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 
70,00 eur. 
 
Hlasovanie č. 15: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – 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 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. 661/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 51 m2 
vytvorenú dielom „1“ o výmere 28 m2 a dielom „2“ o výmere 23 m2 z pozemku E KN parc.č. 
5152/111 – ostatná plocha o výmere 6097 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, 
odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, 
geometrickým plánom č. 12606103-41/2014 vypracovaným dňa 28.12.2014, geodetom 
Jurajom Peniažkom, Geoslužba, Hrádza 49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 8.1.2015, pod 
číslom 1/15; 

v prospech:  
Ján Ohlas, rod. Ohlas a manželka Anna Ohlasová, rod. Katinová, trvalé bydlisko 

Nálepkova 1284/8, 968 01 Nová Baňa; 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku zabratého oporným múrom 

postaveným pred cca 20 rokmi za účelom zabránenia zosuvu pôdy na miestnu komunikáciu, 
ktorá je jednosmernou ulicou a z dôvodu zabezpečenia vjazdu k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľov – manželov Ohlasových, vedených Okresným úradom Žarnovica, 
odborom katastrálnym na LV č. 3405;  

 



v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 7,45 eur/m2, čo za výmeru   
51 m2, predstavuje čiastku 379,95 eur, zaokrúhlene 380,00 eur (slovom: tristoosemdesiat 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 
 

Manželia Ohlasoví predložili mestu žiadosť o kúpu časti mestského pozemku v lokalite ul. 
Nálepkova v častiach susediacich k pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, za účelom 
uvedeným v návrhu na uznesenie. MsZ mesta Nová Baňa na svojom zasadnutí  dňa 
22.10.2014 schválilo spôsob prevodu predmetnej časti pozemku mesta podľa § 9a, ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu 
uvedeného v návrhu na uznesenie – uznesenie č. 59/2014. Komisia územného plánu, 
životného prostredia a majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod 
predmetnej časti pozemku v kúpnej cene vo výške podľa vypracovaného znaleckého posudku, 
z dôvodu uvedeného v návrhu na uznesenie. Pozemok bol zameraný, tak aby zostala 
spojovacia ulička medzi ul. Banícka a Nálepkova dostatočne priechodná.  

 
U z n e s e n i e   č. 28/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

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: 

časť pozemku C KN parc.č. 661/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 51 m2 
vytvorenú dielom „1“ o výmere 28 m2 a dielom „2“ o výmere 23 m2 z pozemku E KN parc.č. 
5152/111 – ostatná plocha o výmere 6097 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, 
odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, 
geometrickým plánom č. 12606103-41/2014 vypracovaným dňa 28.12.2014, geodetom 
Jurajom Peniažkom, Geoslužba, Hrádza 49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 8.1.2015, pod 
číslom 1/15; 

 
v prospech:  
Ján Ohlas, rod. Ohlas a manželka Anna Ohlasová, rod. Katinová, trvalé bydlisko 

Nálepkova 1284/8, 968 01 Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku zabratého oporným múrom 

postaveným pred cca 20 rokmi za účelom zabránenia zosuvu pôdy na miestnu komunikáciu, 
ktorá je jednosmernou ulicou a z dôvodu zabezpečenia vjazdu k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľov – manželov Ohlasových, vedených Okresným úradom Žarnovica, 
odborom katastrálnym na LV č. 3405;  

 
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 7,45 eur/m2, čo za výmeru   

51 m2, predstavuje čiastku 379,95 eur, zaokrúhlene 380,00 eur (slovom: tristoosemdesiat 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 - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – 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 
 

spôsob prevodu nehnuteľností, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

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

• pozemok C KN parc.č. 2079/5 – ostatná plocha o výmere 218 m2 vytvorený 
z pozemku E KN parc.č. 1462/2 – lesný pozemok o výmere 1 726 167 m2, vedeného 
Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa,  

• časť pozemku C KN parc.č. 2079/15 – zastavané plochy a nádvoria vytvorenú 
dielom „2“ o výmere 11 m2 z pozemku E KN parc.č. 1462/2 – lesný pozemok o výmere 
1 726 167 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom na LV č. 
3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, ktorá vytvára časť pozemku C KN 
parc.č. 2079/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, 
geometrickým plánom č. 10935479-129/14 vypracovaným dňa 23.9.2014, geodetom 
Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 2.10.2014, pod 
číslom 314/2014; 

v prospech: 
Slovak Telekom, a.s., sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469; 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, ktoré sú žiadateľom a jeho 

právnym predchodcom dlhodobo užívané s tým, že pozemok C KN 2079/15 bol zastavaný 
rekreačnou chatkou v rámci rekonštrukcie v rokoch 1979 až 1983. Pozemky sa nachádzajú 
v areáli bývalého pionierskeho tábora SPOJÁR;  

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 6,41 eur/m2, čo za výmeru   
229 m2, predstavuje čiastku 1467,89 eur, zaokrúhlene 1470,00 eur (slovom: 
jedentisícštyristosedemdesiat eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve 
vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 
vo výške 70,00 eur. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Akciová spoločnosť Slovak Telekom Bratislava požiadala mesto Nová Baňa 
o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, ktorý je zastavaný rekreačnou chatkou 



a pozemku k nemu priľahlého v bývalom pionierskom tábore SPOJÁR, lokalita Hrabiny 
(pozemky žiadateľom a jeho právnym predchodcom dlhodobo užívané). Pozemok bol 
geodetom zameraný a znalcom bola určená jeho všeobecná hodnota. Komisia územného 
plánu, životného prostredia a majetku žiadosť spoločnosti prerokovala a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu a prevod zameraných častí predmetného pozemku 
podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, z dôvodu uvedeného v návrhu na uznesenie, v kúpnej cene podľa vypracovaného 
znaleckého posudku.  

 
U z n e s e n i e   č. 29/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

spôsob prevodu nehnuteľností, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

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

• pozemok C KN parc.č. 2079/5 – ostatná plocha o výmere 218 m2 vytvorený 
z pozemku E KN parc.č. 1462/2 – lesný pozemok o výmere 1 726 167 m2, vedeného 
Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa,  

• časť pozemku C KN parc.č. 2079/15 – zastavané plochy a nádvoria vytvorenú 
dielom „2“ o výmere 11 m2 z pozemku E KN parc.č. 1462/2 – lesný pozemok o výmere 
1 726 167 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom na LV č. 
3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, ktorá vytvára časť pozemku C KN 
parc.č. 2079/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, 
geometrickým plánom č. 10935479-129/14 vypracovaným dňa 23.9.2014, geodetom 
Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 2.10.2014, pod 
číslom 314/2014; 

v prospech: 
Slovak Telekom, a.s., sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469; 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, ktoré sú žiadateľom a jeho 

právnym predchodcom dlhodobo užívané s tým, že pozemok C KN 2079/15 bol zastavaný 
rekreačnou chatkou v rámci rekonštrukcie v rokoch 1979 až 1983. Pozemky sa nachádzajú 
v areáli bývalého pionierskeho tábora SPOJÁR;  

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 6,41 eur/m2, čo za výmeru   
229 m2, predstavuje čiastku 1467,89 eur, zaokrúhlene 1470,00 eur (slovom: 
jedentisícštyristosedemdesiat eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve 
vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 
vo výške 70,00 eur. 
 
Hlasovanie č. 17: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – 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: 

časť pozemku C KN parc.č. 6320/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere         
39 362 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, 
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu 21 m2, podľa zakreslenia          
v mape; 

v prospech:  
Ing. Peter Čík, rod. Čík a manželka Mgr. Michaela Číková, rod. Barancová, trvalé 

bydlisko Pod sekvojou 1343/43, 968 01  Nová Baňa; 
na dobu neurčitú; 
vo výške nájomného za 5,00 eur / m2 / rok; 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku, na ktorom je 

umiestnená prefabrikovaná garáž. Predchádzajúci nájomcovia manželia Štrboví uzatvorili 
s mestom Nová Baňa nájomnú zmluvu na nájom predmetnej časti pozemku C KN parc.č. 
6320/2 (ul. Pod sekvojou). Nájomný vzťah s mestom ukončili, z dôvodu predaja garáže (spolu 
s bytom) manželom Číkovcom. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Manželia Číkoví nadobudli do vlastníctva nehnuteľnosti na ul. Pod sekvojou (prefabrikovanú 
garáž spolu s bytom). Prefabrikovaná garáž je umiestnená na pozemku mesta. Mesto                
s predchádzajúcimi vlastníkmi z dôvodu zmeny vlastníctva garáže nájomnú zmluvu na 
pozemok ukončilo. Na základe uvedeného manželia Číkoví požiadali mesto o nájom 
predmetnej časti pozemku. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob 
a nájom 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 vo výške nájomného v mieste 
obvyklého. 
 

U z n e s e n i e   č. 30/2015 
 

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: 

časť pozemku C KN parc.č. 6320/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere         
39 362 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, 
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu 21 m2, podľa zakreslenia          
v mape; 

v prospech:  
 
Ing. Peter Čík, rod. Čík a manželka Mgr. Michaela Číková, rod. Barancová, trvalé 

bydlisko Pod sekvojou 1343/43, 968 01  Nová Baňa; 
na dobu neurčitú; 
vo výške nájomného za 5,00 eur / m2 / rok; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku, na ktorom je 

umiestnená prefabrikovaná garáž. Predchádzajúci nájomcovia manželia Štrboví uzatvorili 
s mestom Nová Baňa nájomnú zmluvu na nájom predmetnej časti pozemku C KN parc.č. 
6320/2 (ul. Pod sekvojou). Nájomný vzťah s mestom ukončili, z dôvodu predaja garáže (spolu 
s bytom) manželom Číkovcom. 
 
Hlasovanie č. 18: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – 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 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: 

 
časť pozemkov so zameraním v rozsahu spolu max. 850 m2, t. j. pozemkov 

zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľov: 
• časť pozemku E KN parc.č. 4753/1 – lesné pozemky o výmere 2708406 m2, 

vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k. ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 670 m2 (časť C KN parc. č. 6052 – 
zastavané plochy a nádvoria),  



• časť pozemku E KN parc.č. 5350/6 – vodné plochy o výmere 357 m2, vedeného 
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k. ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 180 m2 (časť C KN parc. č. 6052 – zastavané 
plochy a nádvoria; 

v prospech:  
Helena Paulová, rod. Raffajová, trvalé bydlisko Starohutská 1233/146, 968 01  Nová 

Baňa v podieli 1/3,  
Vladimír Raffaj, rod. Raffaj, Starohutská 1597/107, 968 01  Nová Baňa v podieli 1/3,  
Peter Raffaj, rod. Raffaj, Starohutská 1832/105, 968 01  Nová Baňa v podieli 1/3; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania častí pozemkov, ktoré už právni 

predchodcovia – rodičia žiadateľov užívali v domnienke, že sú vlastníkmi; po dedičskom 
konaní právni nástupcovia zistili, že právny stav vlastníctva je rozdielny v porovnaní so 
skutkovým stavom užívania; v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty 
pozemkov.  

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Súrodenci Helena Paulová, Vladimír Raffaj a Peter Raffaj ako právni nástupcovia po rodičoch 
doručili mestu žiadosť o odkúpenie častí pozemkov citovaných v návrhu na uznesenie, 
v lokalite ulice Starohutská, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania na základe zistení, 
že predmetné časti pozemkov sú vo vlastníctve mesta Nová Baňa. Svoju žiadosť odôvodnili 
vyjadrením, že tieto pozemky dlhodobo užívali už ich rodičia, ktorí sa o tieto 
starali, zveľaďovali ich, zastavali, vysadili na nich ovocné stromy, a preto prejavili záujem       
o ich majetkovoprávne vysporiadanie. Komisia žiadosť prerokovala a po obhliadke pozemkov 
na mieste odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu podľa § 9a, ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu 
uvedeného v návrhu na uznesenie, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestských pozemkov geometricky 
zameraná v rozsahu spolu 850 m2, tj max. v rozsahu pozemkov zastavaných stavbami vo 
vlastníctve žiadateľov.  
 

U z n e s e n i e   č. 31/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

časť pozemkov so zameraním v rozsahu spolu max. 850 m2, t. j. pozemkov 
zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľov: 

• časť pozemku E KN parc.č. 4753/1 – lesné pozemky o výmere 2708406 m2, 
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k. ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 670 m2 (časť C KN parc. č. 6052 – 
zastavané plochy a nádvoria),  

• časť pozemku E KN parc.č. 5350/6 – vodné plochy o výmere 357 m2, vedeného 
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k. ú. Nová Baňa, ako 



vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 180 m2 (časť C KN parc. č. 6052 – zastavané 
plochy a nádvoria; 

v prospech:  
Helena Paulová, rod. Raffajová, trvalé bydlisko Starohutská 1233/146, 968 01  Nová 

Baňa v podieli 1/3,  
 
Vladimír Raffaj, rod. Raffaj, Starohutská 1597/107, 968 01  Nová Baňa v podieli 1/3,  
 
Peter Raffaj, rod. Raffaj, Starohutská 1832/105, 968 01  Nová Baňa v podieli 1/3; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania častí pozemkov, ktoré už právni 

predchodcovia – rodičia žiadateľov užívali v domnienke, že sú vlastníkmi; po dedičskom 
konaní právni nástupcovia zistili, že právny stav vlastníctva je rozdielny v porovnaní so 
skutkovým stavom užívania; v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty 
pozemkov.  
 
Hlasovanie č. 19: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – 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: 

 
• časť pozemku E KN parc. č. 5152/112 – ostatné plochy o výmere 4636 m2, 

vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k. ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 40 m2 (časť C KN parc. č. 514/1 – 
zastavané plochy a nádvoria); 

v prospech:  
Štefan Brodziansky, rod. Brodziansky, trvalé bydlisko Čierny lúh 1136/14, 968 01  

Nová Baňa; 
z dôvodu dorovnania hraníc pozemkov vo vlastníctve Štefana Brodzianskeho,              

v nadväznosti na prevod časti predmetného mestského pozemku p. Pažítkovej a MUDr. 
Šusterovi zameraného tak, aby v tejto lokalite nezostal pozemok vo vlastníctve mesta bez 
prístupu k nemu, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku.  

 
 
 



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Žiadatelia - Jana Pažítková a MUDr. Jozef Šuster predložili mestu Nová Baňa žiadosť 
o odkúpenie časti v návrhu citovaného pozemku mesta v rozsahu 143 m2. Komisia odporučila 
mestu Nová Baňa osloviť vlastníkov okolitých susediacich nehnuteľností – pozemkov: C KN 
526 (Ing. P. Mikuláš, RNDr. Ing. P. Mikuláš a Bc. F. Mikuláš), C KN 522 a 519 (Ing. P. 
Herko), C KN 514/2 a 512/1 (Š. Brodziansky) s návrhom na odkúpenie pozemku v časti 
susediacej k pozemku v ich vlastníctve. V prípade, že by prejavilo záujem viacero záujemcov, 
komisia odporúčala zverejniť ponuku na predaj predmetnej časti pozemku podľa § 9a, ods. 1 
c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
Ing. P. Mikuláš, RNDr. Ing. P. Mikuláš a Bc. F. Mikuláš a Ing. P. Herko sa vyjadrili, že 
o kúpu predmetného mestského pozemku nemajú záujem. Záujem o kúpu časti uvedeného 
mestského pozemku prejavil okrem žiadateľov len p. Štefan Brodziansky. Na základe 
uvedeného komisia odporúča previesť časť pozemku záujemcom podľa  § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to z dôvodov 
uvedených v návrhoch na uznesenia, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku. Na základe prijatých uznesení bude časť mestského pozemku geometricky zameraná 
rozdelením pre oboch záujemcov s ohľadom na priľahlosť k pozemkom v ich vlastníctve, 
pričom zo strany od komunikácie sa pozemok zameria v hranici už zrealizovaného oplotenia – 
múrika, tak aby sa zostala miestna komunikácia v tejto lokalite dostatočne prejazdná. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 32/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

• časť pozemku E KN parc. č. 5152/112 – ostatné plochy o výmere 4636 m2, 
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k. ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 40 m2 (časť C KN parc. č. 514/1 – 
zastavané plochy a nádvoria); 

v prospech:  
Štefan Brodziansky, rod. Brodziansky, trvalé bydlisko Čierny lúh 1136/14, 968 01  

Nová Baňa; 
z dôvodu dorovnania hraníc pozemkov vo vlastníctve Štefana Brodzianskeho,              

v nadväznosti na prevod časti predmetného mestského pozemku p. Pažítkovej a MUDr. 
Šusterovi zameraného tak, aby v tejto lokalite nezostal pozemok vo vlastníctve mesta bez 
prístupu k nemu, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku.  
 
Hlasovanie č. 20: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 1  (Mgr. Adrian Zima) – 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: 

• časť pozemku E KN parc. č. 5152/112 – ostatné plochy o výmere 4636 m2, 
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k. ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 100 m2 (časť C KN parc. č. 514/1 – 
zastavané plochy a nádvoria); 

v prospech:  
Jana Pažítková, rod. Pažítková, trvalé bydlisko Školská 8, 968 01  Nová Baňa 

v podieli ½ a MUDr. Jozef Šuster, rod. Šuster, trvalé bydlisko Pri Bielom kríži 8, 831 02  
Bratislava 3 v podieli ½;  
 

z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam žiadateľov a dorovnania hraníc 
pozemkov v línii už zrealizovaného oplotenia – múrika vybudovaného právnymi 
predchodcami, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku.  

 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Žiadatelia - Jana Pažítková a MUDr. Jozef Šuster predložili mestu Nová Baňa žiadosť 
o odkúpenie časti v návrhu citovaného pozemku mesta v rozsahu 143 m2. Komisia odporučila 
mestu Nová Baňa osloviť vlastníkov okolitých susedných nehnuteľností – pozemkov: C KN 
526 (Ing. P. Mikuláš, RNDr. Ing. P. Mikuláš a Bc. F. Mikuláš), C KN 522 a 519 (Ing. P. 
Herko), C KN 514/2 a 512/1 (Š. Brodziansky) s návrhom na odkúpenie pozemku v časti 
susednej k pozemku v ich vlastníctve. V prípade, že by prejavilo záujem viacero záujemcov, 
komisia odporúčala zverejniť ponuku na predaj predmetnej časti pozemku podľa § 9a, ods. 1 
c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
Ing. P. Mikuláš, RNDr. Ing. P. Mikuláš a Bc. F. Mikuláš a Ing. P. Herko sa vyjadrili, že 
o kúpu predmetného mestského pozemku nemajú záujem. Záujem o kúpu časti uvedeného 
mestského pozemku prejavil okrem žiadateľov len p. Štefan Brodziansky. Na základe 
uvedeného komisia odporúča previesť časť pozemku záujemcom podľa  § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to z dôvodov 
uvedených v návrhoch na uznesenia, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku. Na základe prijatých uznesení bude časť mestského pozemku geometricky zameraná 
rozdelením pre oboch záujemcov s ohľadom na priľahlosť k pozemkom v ich vlastníctve, 
pričom zo strany od komunikácie sa pozemok zameria v hranici už zrealizovaného oplotenia – 
múrika, tak aby sa zostala miestna komunikácia v tejto lokalite dostatočne prejazdná. 
 
 
 
 
 



U z n e s e n i e   č. 33/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

• časť pozemku E KN parc. č. 5152/112 – ostatné plochy o výmere 4636 m2, 
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k. ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 100 m2 (časť C KN parc. č. 514/1 – 
zastavané plochy a nádvoria); 

v prospech:  
Jana Pažítková, rod. Pažítková, trvalé bydlisko Školská 8, 968 01  Nová Baňa 

v podieli ˝ a MUDr. Jozef Šuster, rod. Šuster, trvalé bydlisko Pri Bielom kríži 8, 831 02  
Bratislava 3 v podieli ˝;  

z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam žiadateľov a dorovnania hraníc 
pozemkov v línii už zrealizovaného oplotenia – múrika vybudovaného právnymi 
predchodcami, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku.  
 
Hlasovanie č. 21: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 1 (Mgr. Adrian Zima) – 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 
 
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Materská škola, 

Nábrežná 2, 968 01  Nová Baňa, IČO: 37833910, dňom 15.5.2015: 
 

Rekonštrukcia MŠ Nábrežná  v sume      368.151,88 eur  
 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého modernizáciou 
a rekonštrukciou. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Zhotoviteľom UNISTAV NB s.r.o. Nová Baňa na základe Zmluvy o dielo č. 3/2014 zo dňa 
12.5.2014 a dodatku č. 1 zo dňa 28.11.2014 bola realizovaná rekonštrukcia  MŠ spočívajúca  
v komplexnom zateplení budovy v rozsahu stavebných objektov v areáli materskej školy 



vrátane strešnej konštrukcie, výmeny okien a vchodových dverí, realizácia objektu spojovacej 
chodby spočívajúca v odstránení všetkých konštrukcií, a to strešných, obvodových až po 
jestvujúcu podlahu, vo vybudovaní novej elektroinštalácie, bleskozvodovej sústavy 
a ústredného vykurovania. Zhotoviteľ TIPEKO spol. s r.o., Golianovo 35 na základe Zmlúv 
o dielo realizoval rekonštrukciu vonkajších rozvodov ÚK, TV, SV, rekonštrukciu vnútorných 
rozvodov ÚK vrátane radiátorov. Na realizáciu  akcie  bolo vydané Obcou Tekovská Breznica 
stavebné povolenie č. 61/2012 SP - 1/2012  zo dňa 9.3.2012, právoplatné 5.4.2012, a zmena 
stavby pred dokončením pod č. 163/2014 ZRS – 2/2014 zo dňa 14.7.2014 právoplatné 
4.8.2014. Akcia bola skolaudovaná a daná do užívania. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 
Obcou Tekovská Breznica pod číslom 27/2012 KR 3/2015 zo dňa 18.2.2015, právoplatné dňa 
11.3.2015. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 34/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Materská škola, 
Nábrežná 2, 968 01  Nová Baňa, IČO: 37833910, dňom 15.5.2015: 

 
Rekonštrukcia MŠ Nábrežná  v sume      368.151,88 eur  
 
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého modernizáciou 

a rekonštrukciou. 
 

Hlasovanie č. 22: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – 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 
 
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Centrum voľného 

času, Bernolákova 30, 968 01  Nová Baňa, IČO: 37833901, dňom 15.5.2015: 
Dodávka a montáž okien v objekte CVČ, Bernolákova 30  

v sume      16.249,19 eur  
 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého modernizáciou 
a rekonštrukciou. 

 



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Výmena okien prebehla v dvoch etapách. V prvej etape na základe Zmluvy o dielo 
č.2/MIN/2014 a Dodatku č.1 zhotoviteľ: KT plus – Karol Tužinský, Dlhá lúka 1938/24A,  
Nová Baňa zrealizoval výmenu okien v historickej časti za eurookná v celkovej hodnote         
7 552,48 eur. V druhej etape na základe Zmluvy o dielo č.4/MIN/2014 zhotoviteľ: PAKET 
SK, s.r.o., Kňažická 701/30, Žitavany zrealizoval výmenu okien v novej časti za plastové 
okná v celkovej hodnote 8 696,71 eur. Keďže budova CVČ sa nachádza v ochrannom pásme 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok a je to jedna z najstarších budov mesta, bolo na realizáciu 
vydané záväzné stanovisko Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica č.KPUBB-
2014/8375-3/24775/MAR. 
 

U z n e s e n i e   č. 35/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Centrum voľného 
času, Bernolákova 30, 968 01  Nová Baňa, IČO: 37833901, dňom 15.5.2015: 

 
Dodávka a montáž okien v objekte CVČ, Bernolákova 30  v sume  16.249,19 eur  

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého modernizáciou 
a rekonštrukciou. 

 
Hlasovanie č. 23: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – 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 
 
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technické služby 

mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01  Nová Baňa, IČO: 00185221, dňom 15.5.2015: 
 

Spevnená plocha Cintorínska ulica    v sume     2.687,40 eur  
 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého výstavbou. 
 

 
 



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Pre Technické služby mesta Nová Baňa bol poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta pre roky 
2013 a 2014 na  vybudovanie spevnenej plochy ohraničenej obrubníkmi s  povrchovou 
úpravou z asfaltovej štrkodrvy o výmere 476,18 m2 vrátane bočnej vstupnej brány, 
prístupového schodiska do cintorína a nového vjazdu z ulice Cintorínskej. Slúži pre 
viacúčelové využitie cintorína počas príprav a vykonávania smútočných obradov. Na 
realizáciu spevnenej plochy bolo vydané Obcou Tekovská Breznica stavebné povolenie           
č. 307/2013 SP – 6/2013 zo dňa 17.12.2013, právoplatné 28.1.2014. Akcia bola skolaudovaná 
a daná do užívania. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané Obcou Tekovská Breznica pod 
číslom 328/2014 KR 5/2014 zo dňa 30.12.2014, právoplatné dňa 15.1.2015. 
 

U z n e s e n i e   č. 36/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technické služby 
mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01  Nová Baňa, IČO: 00185221, dňom 15.5.2015: 

 
Spevnená plocha Cintorínska ulica    v sume     2.687,40 eur  
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého výstavbou. 

 
Hlasovanie č. 24: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – 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  

 
zámer Mesta Nová Baňa č. 1/2015  na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

na predaj stavebného pozemku priamym predajom podľa ustanovenia § 9a, ods. 1c) a ods. 5 
zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:  

• pozemok C KN parc. č. 6345/36 – trvalé trávne porasty o výmere 3478 m2, vedený 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k. ú. Nová Baňa ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa,  

• pozemok C KN parc. č. 6345/40 – ostatné plochy o výmere 256 m2, vedený 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k. ú. Nová Baňa ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa;  
 

za účelom využitia pozemkov na výstavbu rodinného domu; 



v kúpnej cene minimálne po 12.000,00 eur / za predmet predaja, v zmysle znaleckého 
posudku č. 6/2015 zo dňa 14.4.2015 vypracovaného znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, 
Záhrbská 57, 968 01 Nová Baňa, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota pozemku C KN 
parc.č. 6345/36  po 3,01 eur/m2 a pozemku C KN parc.č. 6345/40 po 6,03 eur/m2; 

so zverejnením termínu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 01.06.2015 do 
12,00 hod.; 

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku pozostávajúceho 
z dvoch parciel bude s úspešným záujemcom uzatvorená až po nadobudnutí právoplatnosti 
územného rozhodnutia; 

Náklady vzniknuté mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 
70,00 eur budú vyčíslené na úhradu v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  

 
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve na pozemky nachádzajúce sa v lokalite ul. Bôrina spolu vo výmere 3734 m2 (stavebný 
pozemok pozostávajúci z dvoch parciel C KN parc. č. 6345/36 a C KN parc. č. 6345/40).  
Pozemky boli predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 1/2012 zo dňa 21.12.2012, 
ktorú mesto uzatvorilo s budúcou kupujúcou Evou Koristovou. Z dôvodu, že sa budúca 
kupujúca rozhodla, že nebude na pozemku mesta realizovať výstavbu rodinného domu, 
uzatvorilo mesto na základe rozhodnutia MsZ dňa 22.10.2014 – uznesenie č. 60/2014  
s menovanou Dohodu o zrušení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti       
č. 1/2012 zo dňa 21. 12. 2012. S ohľadom na uvedené skutočnosti komisia územného plánu, 
životného prostredia a majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer mesta 
Nová Baňa opäť  ponúknuť tento stavebný pozemok na predaj podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – zverejnením zámeru 
na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti priamym predajom, 
v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, ktorú stanovil znalec 
s ohľadom na svahovitosť, tvar a členitosť terénu vyžadujúcu si náročnú úpravu pozemku pri 
jeho využití na účel určený územným plánom mesta Nová Baňa, tj na zastavanie rodinným 
domom. Na základe schválenia tohto návrhu na uznesenie bude zámer mesta zverejnený.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 37/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje  
 

zámer Mesta Nová Baňa č. 1/2015  na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
na predaj stavebného pozemku priamym predajom podľa ustanovenia § 9a, ods. 1c) a ods. 5 
zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:  

• pozemok C KN parc. č. 6345/36 – trvalé trávne porasty o výmere 3478 m2, vedený 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k. ú. Nová Baňa ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa,  

• pozemok C KN parc. č. 6345/40 – ostatné plochy o výmere 256 m2, vedený 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k. ú. Nová Baňa ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa;  

 
za účelom využitia pozemkov na výstavbu rodinného domu; 



v kúpnej cene minimálne po 12.000,00 eur / za predmet predaja, v zmysle znaleckého 
posudku č. 6/2015 zo dňa 14.4.2015 vypracovaného znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, 
Záhrbská 57, 968 01 Nová Baňa, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota pozemku C KN 
parc.č. 6345/36  po 3,01 eur/m2 a pozemku C KN parc.č. 6345/40 po 6,03 eur/m2; 

so zverejnením termínu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 01.06.2015 do 
12,00 hod.; 

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku pozostávajúceho 
z dvoch parciel bude s úspešným záujemcom uzatvorená až po nadobudnutí právoplatnosti 
územného rozhodnutia; 

Náklady vzniknuté mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 
70,00 eur budú vyčíslené na úhradu v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. 
 
Hlasovanie č. 25: 
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Branislav Bratko, 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) 
 
 

14.   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  nasledovnej nehnuteľnosti, 

o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 
budovy nachádzajúcej sa na adrese: M. R. Štefánika 27, súp. číslo 691, 968 01 Nová 

Baňa  (bývalé  sídlo Mestské lesy spol. s r.o.). Stavba je postavená na pozemku mesta  C KN 
parc.č. 373, 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 euro / predmet nájmu; 
za účelom vykonávania dobrovoľnej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi, 

živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, tréningovej činnosti dobrovoľných 
hasičov, vzdelávacej činnosti, 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 
 

Dobrovoľný hasičský zbor Nová Baňa požiadal o nájom nebytových priestorov na ulici        
M. R. Štefánika 27 v Novej Bani pre činnosť dobrovoľných hasičov. Mesto Nová Baňa 
v predchádzajúcom období zverejnilo zámer prenajať túto budovu, ale záujem o priestory 
neprejavil žiadny záujemca. Mesto Nová Baňa má záujem podporiť dobrovoľnícku činnosť 
hasičov a vytvoriť im primerané podmienky na ich činnosť.   
 
 

U z n e s e n i e   č. 38/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

spôsob prenechania do nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

a 
nájom  nasledovnej nehnuteľnosti, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 

väčšinou všetkých poslancov, a to: 
budovy nachádzajúcej sa na adrese: M. R. Štefánika 27, súp. číslo 691, 968 01 Nová 

Baňa  (bývalé  sídlo Mestské lesy spol. s r.o.). Stavba je postavená na pozemku mesta  C KN 
parc.č. 373, 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 euro / predmet nájmu; 
za účelom vykonávania dobrovoľnej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi, 

živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, tréningovej činnosti dobrovoľných 
hasičov, vzdelávacej činnosti, 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. 26: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 Následne primátor mesta Nová Baňa dal slovo Ing. Petrovi Valachovičovi, ktorý 
opätovne predniesol svoju žiadosť vo veci odkúpenia pozemku.  
Ing.P.Valachovič – V majetkových veciach by som chcel prediskutovať ešte jeden bod 
ohľadom mestského pozemku, ktorý mesto predávalo formou priamej súťaže ešte v minulom 
volebnom období a táto vec nebola doriešená a presunula sa cez voľby do tohto volebného 
obdobia. Dňa 28. 5. 2014 mesto zverejnilo zámer predať pozemok parc. č. 1329 formou 



priameho predaja. S manželkou sme sa zúčastnili súťaže a dali sme ponuku. Ponuky boli 
vyhodnotené dňa 10. 9. 2014. Znalecký posudok na predmetný pozemok bol 2,60 eur za m2 
a ja som v súťaži ponúkol 12,60 eur za m2 a s touto sumou som aj súťaž vyhral. Tesne pred 
schválením prevodu podal jeden účastník odvolanie a z dôvodu časovej tiesne, keďže sa 
blížili voľby, nebolo možné toto odvolanie prerokovať v komisii a ani pri poslednom 
mestskom zastupiteľstve. Preto som sa zúčastnil aj posledného MsZ predchádzajúceho 
zloženia, kde sme s manželkou prezentovali tento problém a zároveň sme upozornili na 
skutočnosť, že manželka kandiduje vo voľbách do mestského zastupiteľstva a v prípade jej 
úspešnosti už nebude možné z mojej strany predmetný pozemok kúpiť tou formou, aká bola 
vyhlásená. Vtedy sa v podstate nerozhodlo nijako a vrátilo sa to do komisie. Komisia 
v starom zložení stihla ešte odvolanie prerokovať. Nakoniec ho zamietla s tým, že odporučili 
pozemok predať nám, ako výhercovi súťaže. Žiaľ to bolo posledné MsZ v predchádzajúcom 
období, manželka sa potom stala poslankyňou a keďže zákon nám už v tejto konštelácii 
nedovoľuje ten pozemok kúpiť tou formou predaja, ako bol vyhlásený na začiatku. Preto sme 
dali žiadosť na mestský úrad na zmenu formy predaja a to formou osobitného predaja 
a následne aj žiadosť o kúpu tohto pozemku formou osobitného zreteľa, ktorú zákon 
umožňuje aj priamemu príbuznému poslanca. Ako hlavný dôvod sme uviedli práve to, že sme 
danú súťaž vyhrali a ponúkli sme mestu najvyššiu cenu, ktorá bola podstatne vyššia ako cena 
uchádzača, ktorý podal odvolanie. Dňa 18. 2. 2015 komisia rozhodovala o tejto veci s tým, že 
zo zápisnice som sa dozvedel, že odporučí MsZ zrušiť danú súťaž  ale s tým, že neviem čo 
tam bude ďalej  pokračovať, lebo tá naša žiadosť, ktorú som dal na odkúpenie pozemku 
formou osobitného zreteľa tam spomenutá nebola. Preto by som rád vedel, ako sa to bude 
ďalej vyvíjať a čo by sa v tej veci ešte dalo spraviť, alebo akým spôsobom by sa to malo 
riešiť. 
 
Ing.K.Tužinský  – Rád by som zaujal stanovisko k tejto problematike a k tomuto bodu aj na 
základe toho, že som predseda majetkovej komisie. Navrhujem, aby tento bod v rámci 
majetkových vecí bol presunutý do najbližšieho mestského zastupiteľstva. Komisia sa touto 
vecou zaoberala, avšak nie všetky body, ktorými sme sa zaoberali sú spracované v týchto 
materiáloch pre MsZ, nakoľko tam dochádzalo aj k výmene referenta na mestskom úrade, ako 
aj zapisovateľky komisie. Preto navrhujem, aby sme sa týmto bodom zaoberali na najbližšom 
zastupiteľstve, keď budú spracované aj podklady.  
 
Mgr.J.Havran  - Ináč k tomu ani nemôžeme pristupovať, keďže tento bod dnes nie je 
predmetom rokovania. Podľa mojej vedomosti by táto vec mala byť zaradená do 
nasledujúceho rokovania MsZ aj vzhľadom na to, že bola prerokovaná na komisii. To akým 
spôsobom sa bude ďalej postupovať Vám asi neviem povedať, predpokladám, že by k tomu  
mala stanovisko zaujať komisia. Návrh o predaji formou ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, aj k tomu by sa mala komisia vyjadriť a povedať, či toto je spôsob predaja majetku,  
pretože tá súťaž by mala byť zrušená a to je na rozhodnutí komisie a mala by povedať spôsob, 
ako to vyriešiť a ďalej postupovať v tejto veci, prípadne ako sa vysporiadať s Vašou 
žiadosťou. 
 
Ing.P.Valachovič – Čítal som zápisnicu z poslednej komisie, ktorá zasadala už teraz  
a nebolo mi zrejmé, či vôbec komisia mala k dispozícii moju žiadosť o predaj formou 
osobitného zreteľa. Predpokladám teda, že asi áno a bude sa to teda riešiť ako jeden celok. 
Zrušenie súťaže a následne aj prerokovanie tej žiadosti. 
 
Mgr.J.Havran – Myslím si, že tá Vaša žiadosť bude posudzovaná ako nová žiadosť, aj keď 
najskôr sa bude musieť zastupiteľstvo vysporiadať s tým, či tú súťaž zrušiť alebo nezrušiť. To 



bude na odporúčaní komisie. A keď teda zrušiť, určiť, akým spôsobom v tej veci postupovať. 
Predpokladám, že touto otázkou sa budú zaoberať na najbližšej komisii.  
 
Ing.V.Valachovičová PhD. - Práve na to som chcela poukázať, načo poukázal aj manžel, 
myslím že by bolo vhodné, aby sa tá žiadosť riešila, pretože priamo súvisí s tým výsledkom, 
do ktorého sme sa dostali nie vlastným zavinením. Poprosím len, aby sa to riešilo ako 
komplexný prípad, pretože sme vyhrali verejnú súťaž a vysúťažili sme najvyššiu cenu, ktorá 
by mestu priniesla 4 600 eur, kapitálový príjem. 
 
J.Búry -  Prosím, aby sa to dotiahlo, lebo považujem si to ešte z minulého volebného obdobia 
ako precedens, lebo súťaž vyhrala Ing. Valachovičová s manželom. Všetko prebehlo 
v poriadku, potom bola súťaž napadnutá, ale sťažnosť bola zamietnutá a mal by platiť 
pôvodný výsledok. Je to precedens, ktorý sa mi nepozdáva a bol by som rád, keby sa to 
dotiahlo do normálneho konca. Takže apelujem na kolegov z komisie, aby to dotiahli do 
konca. 
 
Mgr.M.Havran  – Neviem, ako sa o tom rozhodne, lebo ja o tejto veci počujem prvý krát. 
Netušil som, že takýto problém vôbec existuje, ale som zásadne za to, aby sa tie veci riešili.   
 
P.Forgáč - Tiež by som chcel apelovať na komisiu, aby sme sa k tomu už nevracali. Chcel by 
som len podotknúť jednu maličkosť. Neviem, či je úplne v poriadku, že kupujúci sa stal 
poslancom. Dnes sme tu prerokovávali odpredaj pozemku na ul. Hájska a ja som spoločníkom 
v spoločnosti, ktorá vlastnila túto nehnuteľnosť v minulosti a nekupoval som ten pozemok 
a mohol som ho kúpiť. Nekupoval som ho preto, lebo som poslanec a ani som sa nikdy 
nesnažil získať ten pozemok až do tohto momentu. Neviem, či by sme mali poslancovi 
schváliť predať pozemok.  
 
Ing.K.Tužinský – Chcem všetkých kolegov poslancov aj poslankyne ubezpečiť, že ja, aj 
kolegovia poslanci, ktorí sú členmi tejto komisie, budeme k danému problému pristupovať 
vážne a vyriešime ho v čo najkratšom čase. 
 
Ing.V.Valachovičová PhD. – Chcem len pána poslanca Forgáča ubezpečiť, že keby to 
riešime ku dnešnému dňu a nie rok dozadu, určite by som tiež nedávala do súťaže ponuku, 
pretože viem, čo obsahuje zákon. Vždy je tu tá možnosť osobitného zreteľa, čiže len 
vzhľadom k tomu, že zostalo niečo už skoro rok nedoriešené som nabrala túto odvahu. 
V podstate nie ja, ale manžel a tak, ako aj každému inému občanovi budem ochotná pomáhať 
v nejakých nedoriešených veciach, čo sa vyskytli v súvislosti s prácou mestského úradu. 
Napríklad my sme na našu žiadosť od novembra do apríla nedostali žiadnu odpoveď. Myslím 
si, že každý občan a aj poslanec má právo na takéto riešenia. Ďakujem.  
 
Ing.T.Palaj – Chcel by som povedať jednu vec, ak som to správne pochopil, túto súťaž 
nevyhrala pani poslankyňa, ale  „normálni občania“ Valachovičovci. Ešte sa chcem spýtať, 
kedy najbližšie bude zasadať komisia územného plánu, životného prostredia a majetku? 
 
Ing.K.Tužinský  – Presný dátum zatiaľ nie je, ale bude to čo najskôr.  
 
 
 
 
 



12. Rôzne 
 

V rámci bodu rôzne je predložený návrh na uznesenie – schválenie poskytnutia dotácie 
pre Dobrovoľný hasičský zbor Nová Baňa. Predkladateľom je Mgr. Ján Havran, primátor 
mesta Nová Baňa a spracovateľkou je Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia 
na Mestskom úrade Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. 

 
 

Dôvodová správa 
 
Dobrovoľný hasičský zbor Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011 čl. 6 
o poskytovaní dotácií o dotáciu na zabezpečenie svojej činnosti v roku 2015. Cieľom činnosti 
Dobrovoľného hasičského zboru Nová Baňa je zabezpečiť protipožiarnu ochranu, 
protipožiarnu prevenciu na 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.  
 
Ing.T.Palaj – Odkiaľ a z akého zdroja budú prevedené tieto finančné prostriedky? 
 
Mgr.J.Havran  – Sú to bežné výdavky, to znamená, že sú kryté bežnými príjmami.  
 
Ing.K.Ditteová - Už je to schválené v rámci 1. zmeny rozpočtu.  
 
Mgr.J.Havran - Toto predložili preto, aby sme nečakali do ďalšieho zastupiteľstva, keďže 
sme im odsúhlasili budovu do prenájmu, aby mohli platiť zálohové platby. Vyzvali sme túto 
organizáciu, aby nám predostrela požiadavky smerom k rozpočtu. Predložili nám požiadavky 
vo výške 12 tis. eur, my sme to vyškrtali a naozaj nechali len nevyhnutné veci.  Je to 
občianske združenie, to znamená, že majú možnosti získať financie aj z iných zdrojov. To 
znamená, že toto sú skutočne prostriedky určené na bežný chod organizácie. Viem, že bude 
ešte asi ďalšia požiadavka smerujúca k športovej činnosti organizácie. 
 
Mgr.A.Zima  - V priebehu jedného roka dáme jednému občianskemu združeniu 
zrekonštruovanú budovu, ktorú zrekonštruujeme my a ešte dávame príspevok na celoročný 
chod tej budovy. Podľa mňa je to dosť.  
 
Mgr.J.Havran  – Ono to súvisí s charakterom činnosti, ktorú toto občianske združenie 
vykonáva. Je to inštitúcia, ktorá by mala zasahovať v prípade živelných pohrôm alebo 
mimoriadnych udalostí. Ešte by som chcel povedať, že ešte okrem tohto sme dali peniaze na 
výstavbu garáže. Verím, že tie prostriedky na svoju činnosť využijú zodpovedne a myslím si, 
že sú to dobre investované prostriedky. Verím, že v krátkej dobe začnú vykonávať svoju 
činnosť a ja som urobil nejaké „kroky“, aby získali automobil, ktorý by im uľahčil ich 
činnosť. Tieto poskytnuté prostriedky budú riadne zúčtované, ako každá iná dotácia.  
 
Mgr.A.Zima  – Zdá sa mi to veľmi rýchlo a veľa peňazí. Keby sme boli v situácii ako mesto 
Žarnovica, kde sa mesto spolieha vo veľkej časti na svojich dobrovoľných hasičov, ale my tu 
máme hasičský zbor.  
 
Mgr.J.Havran  - To isté by sme mohli povedať aj o mestskej polícii. Môžeme sa spoliehať na 
štátnu políciu. 
 



Mgr.A.Zima  – Tú máme ale dlhšie. 
 
Mgr.J.Havran  – Možnože pri prvom lesnom požiari si na to spomenieme.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 39/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Nová Baňa vo výške 4 745 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 a  údržba a PHM automobilu Iveco Daily 
Hlasovanie č. 27: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

Ďalším návrhom na rokovanie v rámci bodu Rôzne je zmena zapisovateliek v komisii 
územného plánu, životného prostredia a majetku a v komisii kultúry, vzdelávania, mládeže 
a športu. Predkladateľom je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľkou je 
Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade Nová Baňa. 
K danému bodu boli materiály zaslané vopred. 
 

Dôvodová správa 
 
 Uznesením č. 89/2014 zo dňa 15.12.2014 boli schválené zapisovateľky jednotlivých 
komisií zriadeným pri Mestom zastupiteľstve v Novej Bani. Za zapisovateľku komisie 
územného plánu, životného prostredia a majetku bola zvolená Mgr. Petra Suchánková r. 
Gejdošová a  Eva Mikušková bola zvolená za zapisovateľku komisie kultúry, vzdelávania, 
mládeže a športu. Zmena zapisovateliek sa navrhuje z dôvodu odchodu zamestnankýň na 
materskú a rodičovskú dovolenku.  
 
Mgr.J.Havran  – Z dôvodu odchodu zamestnankýň na materskú a rodičovskú dovolenku sa 
z funkcie zapisovateľky pre komisiu územného plánu životného prostredia a majetku 
odvoláva Mgr. Petra Suchánková a volí Ing. Bernátová a z funkcie zapisovateľky v komisii 
kultúry, vzdelávania, mládeže a športu sa odvoláva Eva Mikušková a volí Mgr. Monika 
Dzianová. Pani Ing. Vieru Bernátovú ste už dnes mali možnosť vidieť v rámci bodu 
majetkových vecí a Mgr. Monika Dzianová bude novým pracovníkom mestského úradu počas 
zastupovania pani Evy Mikuškovej. Je to pracovníčka, ktorá už v minulosti zastupovala na 
mieste v rámci mestskej knižnici p. Jobbovú, takže už pracovala na oddelení kultúry 
a informácií.  
 



Ing.V.Valachovičová PhD. – Z mojej pozície predsedníčky komisie kultúry, vzdelávania, 
mládeže a športu by som sa chcela niečo viac dozvedieť o slečne Dzianovej. Čosi som už 
zisťovala od p. Rajnohovej, ale aby aj ostatní vedeli o koho sa jedná, či už s ňou existuje 
pracovno-právny vzťah a pod. Ďakujem. 
 
Mgr.Ľ.Rajnohová – Jej nástup do práce je od 1.5.2015 s tým, že zmluva bola podpísaná 
17.4.2015. Ako už povedal aj pán primátor, pracovala už niečo vyše roka počas zastupovania 
materskej dovolenky v mestskej knižnici za pani Jobbovú a vtedy prešla aj pracovným 
pohovorom. Takže aj teraz bude pracovať na tom istom oddelení.  
 
Ing.V.Valachovičová PhD. – Mňa to týždeň dozadu prekvapilo, lebo som nevedela o tejto 
slečne a pozerala som si rokovací poriadok, v ktorom je uvedené: „zapisovateľa komisie určí 
zo zamestnancov mesta Nová Baňa primátor mesta“. Zároveň zákonník práce hovorí, že 
pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve, ako deň nástupu 
do práce. Dnes sa mi zdá predčasné riešiť a menovať zapisovateľku s osobou, ktorá nie je 
zamestnanec mestského úradu. Porušili by sme tým, nejaké mantinely, ktoré sme si dali. 
V podstate ja si myslím, že naša súčasná zapisovateľka pani Mikušková ešte bude pracovať. 
Komisia by mala byť 16. júna a ja mám pripravený aj návrh ohľadom častosti zvolávania 
mestského zastupiteľstva, preto si myslím, že by sme toto mohli kľudne odložiť, aby sme 
neporušili zákon resp. náš rokovací poriadok.  
 
Mgr.Ľ.Rajnohová - Ospravedlňujeme sa, nevedeli sme, že máte pripravené takéto návrhy. 
Vzhľadom na to, že najbližšie zasadnutie MsZ bolo plánované na posledný júnový týždeň 
a nechceli sme spôsobiť nejaké problémy v komisii, nakoľko máte naplánované veľké 
množstvo akcií, tak sme to chceli takto vyriešiť. 
 
Mgr.J.Havran  - Pokiaľ má od 17.4.2015 podpísanú pracovnú zmluvu s mestským úradom 
Nová Baňa a jej deň nástupu do práce je dojednaný na 1. 5. 2015, nemusí to byť vyslovene 
náš zamestnanec a ešte sa tam píše, že zapisovateľa určuje primátor mesta. Nemyslím si, že 
by z nášho pohľadu by s tým mal byť nejaký problém. Až potrebujete mať nejakého iného 
zapisovateľa, tak si ho zvoľte alebo navrhnite, ja s tým nemám žiadny problém. Vo 
všeobecnosti sa za zapisovateľov ľudia nehrnú, pretože je to práca navyše, trávia s tým kopu 
času a veľakrát to musia robiť aj mimo svojej pracovnej povinnosti. Pokiaľ teda máte takú 
potrebu, kľudne to tak spravte, treba dať návrh. My sme Vám návrh predložili a pokiaľ teda 
nie je akceptovateľný, dajte návrh.   
 
Ing.V.Valachovičová PhD. – Počkala by som s tým hlasovaním do najbližšieho zasadnutia. 
Evka Mikušková nastavila vysoko latku na funkciu zapisovateľky, ja verím, že to nová 
zapisovateľka zvládne, len by som s tým počkala.  
 
O 18.22 hod. odchod poslanca Mgr. Adriana Zimu zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva. 
 
Mgr.J.Havran  – Neviem, či je teda iný návrh? Bol by som nerád, keby ste zostali bez 
zapisovateľa. Až terajšia zapisovateľka pôjde skutočne v máji na materskú dovolenku, tak 
potom skutočne nebudete mať zapisovateľa. Neviem, či ju teda ja určím, alebo ju určíte na 
ďalšom zastupiteľstve? To je na Vás, len sme chceli predísť tomu, aby komisia nezostala bez 
zapisovateľa.  
 



Ing.V.Valachovičová PhD. – Do budúcna by som očakávala, keďže organizujem chod prác 
tejto komisie, dopredu vedieť podrobnosti a nie dozvedieť sa v materiáloch, že sa ide 
o niečom hlasovať, o čom ani ja netuším. Z tohto pohľadu sa neviem dnes rozhodnúť, ale 
kľudne o tom môžeme dať hlasovať.  
 
Mgr.J.Havran  - Netušil som, že s tým budú také starosti, takže sme to nejako 
nekonzultovali. Aj tu na zastupiteľstve určujeme zapisovateľa, takže jeho úloha je jasná.  
 
P.Forgáč – Chcel by som sa spýtať pána predsedu majetkovej komisie, ako to vidí s jeho 
zapisovateľkou?  
 
Ing.K.Tužinský  – Chcel som dať práve návrh, aby sme o uvedených zapisovateľkách 
hlasovali samostatne. Aj keď sme v rámci komisie nerobili výber na zapisovateľku, myslím 
si, že zavládla všeobecná spokojnosť, čo sa týka majetkovej komisie. Po dnešnej prezentácii 
si myslím, že bude dobrou zapisovateľkou.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 40/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

a) odvoláva  
 

z funkcie zapisovateľky pre komisiu  územného plánu, životného prostredia a majetku Mgr. 
Petru Suchánkovú  
 
b) volí 
za zapisovateľku pre komisiu územného plánu, životného prostredia a majetku Ing. Vieru 
Bernátovú  
 
Hlasovanie č. 28: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 41/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
a) odvoláva  
z funkcie zapisovateľky komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu Evu Mikuškovú 
b) volí 
za zapisovateľku komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu Mgr. Moniku Dzianovú                                                                          
 



Hlasovanie č. 29: 
prítomní - 11 
za - 8  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. 
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 3 (Mgr. Branislav Bratko, Gregor Galeta, Ing. Viktória Valachovičová PhD.) 
nehlasoval - 1 (Peter Forgáč) – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 Následne sa prejednávali návrhy na uznesenia vo veci schválenia pridelenia dotácie 
z rozpočtu mesta pre jednotlivých žiadateľov. Predkladateľkou je Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD. poslankyňa MsZ a predsedníčka komisie kultúry, vzdelávania, mládeže 
a športu a  spracovateľkou je Eva Mikušková, zapisovateľka komisie. K danému bodu boli 
materiály zaslané vopred. Podrobný komentár k materiálu predniesla Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD.. 
 
Ing.V.Valachovičová PhD. - Cez podateľňu mestského úradu sme tento rok dostali 24 
žiadostí, ktoré sme prerokovali na zasadnutí komisie dňa 25.2.2015 s tým, že na komisiu sme 
si prizvali žiadateľov. Rozhodovali sme o dvoch oblastiach a to o oblasti kultúra a oblasti 
telovýchova a šport. Vychádzali sme zo VZN mesta Nová Baňa č. 7/2011 o dotáciách s tým, 
že dôraz sme kládli na to, aby dotácia z mesta bola iba doplnkovým zdrojom a zároveň, aby 
jej účel bol použitý na verejný úžitok a tiež, aby podporované činnosti boli verejne dostupné.  
 
 
 

Odporučenie komisie na pridelenie dotácií pre jednotlivých žiadateľov 
o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2015 

Oblasť „Kultúrne aktivity“  
 

P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 
Účel 

Návrh 
pridelenia 

1. OZ Tajch 2 400 € 
Rocková noc, Letná folková, Akcie pre deti (účinkujúci + 
zvuk) 

2 100 € 

2. 
OZ Centráčik 
pri CVČ 

500 € 
Projekt "Štvorlístok zdravia", súťaž „Malý záchranár“ – 
vecné ceny, medaily, sladké odmeny, pitný režim, tričká ... 

500 € 

3. OZ Rady rodičov 200 € 
Výstava v Nitre 28.-30.4. – cestovné, výroba plagátov, 
propagačných materiálov, výzdoba prezentačného stánku 

200 € 

4. RZ pri GFŠ 500 € El. systém (študentské karty) – zakúpenie kariet 500 € 

5. RZ pri ZUŠ 300 € 
Akordeónová súťaž a prehliadka ľud. spevu – vecné ceny, 
diplomy 

300 € 

6. 
RS pri ZŠ 
sv. Alžbety 

200 € 
Organizácia speváckej súťaže – ľudová + kresťanská pieseň 
– vecné ceny, občerstvenie, propagačný materiál 

200 € 

Spolu 4 100 € Spolu 3 800 € 

 

 
 
 



Dôvodová správa 
 

OZ TAJCH Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011 o dotáciách 
o dotáciu na rok 2015 vo výške 2.400 EUR. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 
na svojom zasadnutí dňa 25.02.2015 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo 
výške 2.100 eur na kultúrne podujatia Letná folková Nová Baňa – 19. ročník folkového 
festivalu - úhrada časti nákladov na hudobné kapely a ozvučenie, Rocková noc – 4. ročník 
rockového koncertu - úhrada časti nákladov na hudobné kapely a ozvučenie a akcie DEŤOM 
– úhrada časti nákladov na hudobné a kultúrne subjekty a ozvučenie. 

Dotácia im bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2015 
a do 30.11.2015. 

Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ. 

 
U z n e s e n i e   č. 42/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje  
 
poskytnutie dotácie pre OZ TAJCH Nová Baňa vo výške 2.100 eur na kultúrne podujatia 
Letná folková Nová Baňa – 19. ročník folkového festivalu a Rocková noc – 4. ročník 
rockového koncertu – na úhradu časti nákladov na hudobné kapely a ozvučenie a na akcie 
DEŤOM – na úhradu časti nákladov na hudobné a kultúrne subjekty a ozvučenie 
 
Hlasovanie č. 30: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, 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.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
Ing.V.Valachovičová PhD. - V oblasti sme si prizvali 10 žiadateľov a to najmä tých, ktorí 
žiadali požadovanú čiastku vyššiu ako 1.660 eur, alebo takých, s ktorými sme si neboli 
celkom istý.  
 

Kľúč pre delenie „športových“ dotácií 

Do 500 EUR  90 %  

501 - 2.500 EUR  80 %  

2.501 - 10.000 EUR  70 %  

10.001 - 25.000 EUR  60 %  

Nad 25.000 EUR  55 %  

Žiadosti celkom nespĺňajúce podmienky  20 (25) %  



Odporučenie komisie na pridelenie dotácií pre jednotlivých žiadateľov 
o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2015 

Oblasť „Telovýchova a šport“ 
 

P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 
Účel 

Návrh 
pridelenia 

1. Mestský futbalový klub 31 500 € 
Preprava, rozhodcovia, tréneri, registrácia ISSF, športový 
materiál, jednorazové prenájmy športovísk k činnosti ... 

18 500 € 

2. ŠK Karate 9 400 € 
Štartovné, cestovné, stravné, ubytovanie (súťaže, 
sústredenia), materiálno-technické zabezpečenie klubu 

7 000 € 

3. Stolnotenisový klub 4 400 € Cestovné, štartovné na súťaže, športový materiál, ... 3 300 € 

4. TŠK Tiffany 3 500 € 

Štartovné, cestovné, ubytovanie, mat. na kostýmy, 
prenájmy, externý tréner mládeže, jednorazové 
prenájmy športovísk, medaile, vecné ceny, materiálno-
technické zabezpečenie činnosti klubu, klubové tričká, 
športové súpravy 

2 500 € 

5. SKI team 2 500 € 
Preteky SLA – cestovné, štartovné; preteky Drozdovo – 
vecné ceny, medaily, občerstvenie; nájom telocvične, 

2 000 € 

6. BIKE TEAM Nová Baňa 1 500 € 
Dokončenie cyklotrás - info tabule, cyklomapy, údržba 
trás, propagačný materiál, PHM, grafika 

1 200 € 

7. Hokejový klub 2 000 € 
Prenájom ľadovej plochy v Leviciach a preprava 
autobusom  

800 € 

8. Klub športovej kynológie 1 000 € 
Obranársky pretek, Pretek so zadaním skúšky 
- technické zabezpečenie, ceny pre víťazov, 

občerstvenie, odmeny pre rozhodcov mládeže 
800 € 

9. TJ Slovan - šach 800 € 
Súťaže - cestovné, štartovné, členské a športové 
vybavenie 

600 € 

10. Bc. Zuzana Tabernausová 2 000 € Príprava pretekárov, cestovné na súťaže,... 500 € 

11. ŠK POOLO 1 800 € 
Prenájom telocvične, športové vybavenie, ceny do 
súťaží, občerstvenie 

500 € 

12. OZ "Priatelia deťom" 500 € 
Špeciálna olympiáda, príprava na MS v stolnom tenise, 
boccia 
- nákup športových potrieb, občerstvenie pre účastníkov 

450 € 

13. 
OZ Lyžiari mesta 
N. Baňa 

350 € Hubarace - prenájom časomiery a vecné ceny 300 € 

14. Jazdecká škola BERI, s.r.o. 400 € 

3 x jazdecké preteky – rozhodcovia, ceny pre víťazov, 
nájom 
Sústredenie – externý tréner, SZVJ - skúšky výcviku- 
rozhodca 

300 € 

15. MIŠI Moto 1 500 € 
Výdaje na súťaženie pretekára Adama Šipikala – 
štartovné, cestovné, náhradné diely, PHM 

300 € 

16. RZ pri GFŠ 200 € 
Príprava a realizácia "Volejbalového turnaja" - ceny 
a občerstvenie 

200 € 

17. Tenisový klub Tajch 320 € 
Tenisový turnaj pre deti – ceny, občerstvenie, 
Regionálna súťaž tenisových družstiev – cestovné, 
registračný poplatok 

150 € 

18. Miestna organizácia SRZ 150 € Športové náradie pre ligové družstvo  100 € 

Spolu 63 820 €  Spolu 39 500 €  
 
 



 

Dôvodová správa 
 

Stolnotenisový klub Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011 
o dotáciách o dotáciu na rok 2015 vo výške 4.400 eur. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže 
a športu na svojom zasadnutí dňa 25.02.2015 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť 
dotáciu vo výške 3.300 eur na financovanie výdavkov spojených s výchovou talentov, 
cestovné a štartovné na dlhodobé súťaže (Slovenský pohár mládeže, Majstrovstvá SR, 
regionálne bodovacie turnaje) a športový materiál. 

Dotácia im bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2015 
a do 30.11.2015. 

Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ. 
 

U z n e s e n i e   č. 43/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje               
                                                                            
poskytnutie  dotácie pre Stolnotenisový klub Nová Baňa vo výške 3.300 eur na 
financovanie výdavkov spojených s výchovou talentov, cestovné a štartovné na dlhodobé 
súťaže (Slovenský pohár mládeže, Majstrovstvá SR, regionálne bodovacie turnaje) a športový 
materiál. 
                                                                                                                                                                                                                                                               
Hlasovanie č. 31: 
prítomní - 10 
za - 10  (Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 2  (Jozef Barniak, Mgr. Maroš Havran) – návrh na uznesenie bol prijatý 
 
 

Mgr.M.Havran – Ja som trocha zmätený z toho, akým spôsobom sa to prerokováva. Dosť 
som nepochopil ten systém prideľovania výšky dotácie, na základe čoho sa to prideľovalo.  
Neviem sa rozhodnúť, to je už odporučenie alebo je to len rozhodnutie komisie? Je toto 
rozhodnutie komisie, objektívne, subjektívne a neviem, či je správne? Videl som zápis z tejto 
komisie, z ktorého mi to rovnako nie je jasné.  

Ing.V.Valachovičová PhD. - Môžem sa spýtať, či ste čítali zápis aj z predchádzajúcich 
rokov? V podstate systém nebol, my sa ho do budúcna budeme snažiť vytvoriť. Vzhľadom na 
to, že my sme dostali žiadosti a formulár tých žiadostí má určité údaje, ktoré sme mali teraz k 
dispozícii. Keby sme chceli vytvoriť nejaký systém, museli by sme spätne prosiť 
o poskytnutie určitých údajov, z ktorých my chceme vychádzať. Našou snahou v rámci 
komisie je pracovať na novom systéme. Myslím si, že v novembri sa už budú predkladať 
žiadosti na inom formulári a presne vám budeme vedieť odôvodniť, prečo to bolo tak. Teraz 
sme sa snažili nájsť nejaký kompromis. Ja som pôvodne vychádzala z toho, ten môj návrh na 



komisii celkom neprešiel, ja som prístupná kompromisom, čiže sme tie sumy “doladili“. 
Poukazovala som na to, že keby sme uspokojili dvoch žiadateľov s najvyššou sumou v 100 % 
plnení, čo je konkrétne Mestský futbalový klub a Športový klub KARATE, ostatní by dostali 
nulu. Naopak, keby sme uspokojili tých ostatných, tak by stále ešte tretina sumy zostala na 
prerozdelenie. Takže moja logika bola taká, že tí čo viac požadujú, im prideliť menej % a tým 
menším žiadateľom dávať nie „skoro plnú sumu“, ale zhruba na 65 %. 

Mgr.M.Havran – Z toho, čo ste povedali, išli ste podľa nejakého systému alebo nie? 
Nerozumiem tomu. 

Ing.V.Valachovičová PhD. – Ja som prišla s konkrétnymi návrhmi. Dve hodiny sme si 
vypočuli športové kluby a to žiadateľov, ktorých sme prizvali. Na základe toho sme si spravili 
svoj vlastný úsudok a spoločnými silami sme tie sumy doladili, ja som doteraz bola v tom, že 
k spokojnosti všetkých. Až máte nejaké iné informácie, mrzí ma to, ale určite športové kluby 
nebudú spokojné, pretože hneď potom, ako obhájili svoje žiadosti nám povedali, že by chceli, 
aby suma bola navýšená na dotácie pre športu + aby sa postavila nová hala. Čo vieme dobre, 
že pri rozpočte na kapitolu šport to nie je možné, lebo sa jedná o veľmi veľký balík peňazí. 
V kapitole šport je k dispozícii 63 010 eur, z toho 43 879 eur ide na šport – na dotácie 40 tis. 
eur a 3 879 eur na podujatia mesta, ďalej na správu štadióna, ktorý tak na 90 % využíva 
mestský futbalový klub. Jedná sa o čiastku 16 281 eur, čo považujem tiež za istý spôsob 
dotácie.  To by sme sa už ale veľmi zamotali, keby sme ešte aj toto  tam chceli zohľadniť. 
Snažili sme sa robiť, čo bolo v našich silách. 

P.Forgáč - Aj mne v tom chýba nejaký systém, aj Vy ste hovorili, že nie ste ucelení. Nebolo 
by bývalo lepšie, keby dotácie zostali v tej sume, ako boli v predchádzajúcom období? 
Logické je, že väčšie kluby majú väčšie nároky a im sme dali menej %. Menšie kluby budú 
mať teda zvýšené nároky a im budeme dávať viacej. Ten systém rozdeľovania nie je daný 
a jasný, preto by bolo lepšie, keby to zostalo tak, ako bolo v predchádzajúcom období. Baviť 
sa o tom navyšovaní si myslím, že je na mieste.  

Ing.V.Valachovičová PhD. – Myslím, že to by nebolo správne očakávať od nás, toto by ste 
ani Vy pred 4 rokmi nespravili, že by ste zobrali to, čo tu bolo 4 roky pred vami a kopírovali 
to. Nebolo to možné ani z toho dôvodu, že žiadatelia sa menia. Bolo 18 žiadateľov snažíme sa 
podporiť všetkých a keď si niekto trúfa rozdeliť to spravodlivejšie, ja dávam návrh na 
uznesenie a nech to prevezme napr. finančná komisia na seba. Rada si prídem vypočuť váš 
návrh a odôvodnenie.  

P.Forgáč - Bolo by lepšie, keby sme ostali pri pôvodných číslach, lebo poviete, že im 
nechcete dať, to čo bolo a potom poviete, že sami neviete, ako ste to rozdelili. Nemáte úplne 
presné pravidlá. Ja ten prehľad mám a to, čo mi tam evokovalo, bolo zásadné navyšovanie 
možno v jednom športovom klube. Bolo by lepšie, keby tie pravidlá boli jasnejšie.  

Ing.V.Valachovičová, PhD. - V tomto sme zostávali v tom starom, že pravidlá neboli, tak to 
tu bolo odjakživa, čo sa týka rozdeľovania dotácií v oblasti športu. Keby sme chceli začať 
úplne od začiatku a dávať nové formuláre, podľa ktorých by sme potom mohli posudzovať, 
kde by sme už zohľadnili naše kritériá, tak by tie dotácie dostali asi v roku 2016. Zvolili sme 
takúto cestu, veci, čo sa nám tam zdali nereálne sme skresali a dostali sme sa k takémuto 
číslu.  

Ing.T.Palaj - Ja len pre p. poslanca Havrana, poslanca Forgáča a ostatných poslancov na 
vysvetlenie toho systému, že prečo sme nemohli zachovať ten systém. Žiadatelia podávali 
žiadosti, keď tu bolo ešte staré zastupiteľstvo podľa starých existujúcich pravidiel. Našou 
snahou je, aby sme  sa v rámci nejakých kompromisov snažili a vyhoveli všetkým. Naším 
cieľom je vyhovieť žiadateľom aspoň do takej miery, ako to bolo v tomto roku. Ale už v čase 



podávania žiadosti musí byť stanovené, akým spôsobom idú využiť dotáciu, ako ju majú 
zdokladovať, pretože riešiť to už v čase, keď sa schvaľujú dotácie, to už nie je možné a starý 
systém žiadny neexistuje. Ako člen  komisie môžem povedať, že z 9 členov, ktorí tam sme 
nikto s ním nie je 100 percentne stotožnený, nie je s ním spokojných ani väčšina športových 
klubov. Je to ale kompromis, ktorí boli ochotní všetci členovia komisie akceptovať. Keď teraz 
začneme dotácie meniť, tak sa tu nedohodneme asi nikdy.  

Mgr.M.Havran  - Mám teraz otvorenú zápisnicu z rokovania vašej komisie a keď tak 
pozerám, nebolo to úplne až tak kompromisom, lebo tu naznačujete nejaký kľúč, ktorý bol 
stanovený predsedníčkou komisie,  ktorý hovorí presne o percentuálnom rozdelení. Keď sa 
pozrieme na tento kľúč, keby ho poznali dopredu športové kluby, alebo občianske združenia, 
tak prednesú požiadavku na 100 tis. eur, dostanú 55%  a sú vybavení. Čo by bolo nezmyselné, 
takže toto by bolo dobré vysvetliť.  

Ing.V.Valachovičová, PhD. – Museli sme akceptovať žiadosti, ktoré boli doteraz používané.  
Toto je jednorázový návrh, nemôže byť samozrejme viackrát použitý. Každému to musí byť 
jasné, že tento kľúč bude len dočasný, kým sa spravia jasné pravidlá.  Nakoniec sme podľa 
neho nepostupovali a ako už spomenul poslanec Palaj, tak sme tie sumy menili v podstate 
minimálne práve preto, aby aj kluby boli spokojné pre tento rok s tým, že niektorí žiadatelia 
pribudli. Myslím si, že by nebolo v poriadku, keby sme tieto nové žiadosti odignorovali. 
Napríklad pán Tabernaus dodatočne doložil žiadosť na odporučenie pána primátora, VZN-ko 
to dovoľuje. Takisto aj Rada rodičov pri ZŠ J. Zemana požiadala o dotáciu na ľahkoatletický 
míting, myslím, že to bolo v apríli.   

Ing.T.Palaj – O každej dotácii sme jednali individuálne a s každou dotáciou aj keď nie všetci 
súhlasili, ale boli ochotní ju akceptovať.  

P.Forgáč – Tiež si pozerám tie čísla a na niektorých ten kľúč funguje, ale keď pozerám na 60 
% z požiadavky napr. futbalistov, tak to funguje mínus 100  eur a podľa mňa na SKI team to 
asi nefunguje. Chcel by som len povedať, že si myslím, že toto je zmätočný materiál. Prvý 
krát ste povedali, že toto je do budúcna neakceptovateľné a ja mám pocit, že je to 
neaplikovateľné aj v súčasnosti.  

Ing.V.Valachovičová, PhD. – Čo sa týka žiadosti pána Tabernausa, bola doručená predtým 
ako bol tento kľúč zverejnený v zápisnici. Čo sa týka Rady rodičov pri ZŠ J. Zemana, tak 
dostali tak isto ako vlani 500 eur s tým, že túto sumu sme nechali ako rezervu a oni si 
dodatočne o ňu požiadali, aby mohol byť realizovaný ľahkoatletický míting. Takže určite tam 
nebol priestor pre špekuláciu.   

K.Štrbová – Keďže sú tu dotazy aj na činnosť predošlej komisie, ktorej som bola 4 roky 
predsedníčka a v tejto komisii kultúry, vzdelávania, mládeže a športu som ako členka 
pracovala 8 rokov, musím na margo delenia dotácií povedať, že naozaj vždy bolo veľmi ťažké 
rozdeliť dotácie spravodlivo. Neviem, či sa to úplne spravodlivo vôbec dá. Neviem, či sa tu 
vôbec dá nejaký systém vypracovať. My v komisii sme mali vypracované kritériá, ktoré až 
bude záujem, môžem poskytnúť aj tejto komisii. Najdôležitejším kritériom bola podpora detí 
a mládeže a počet členov v jednotlivých kluboch. Podľa toho sme delili tie peniaze a aktívne 
sme sa zúčastňovali na jednotlivých akciách, ktoré jednotlivé kluby robili. Jednotný kľúč 
alebo systém neviem, či sa podarí nájsť, lebo nám sa to za 8 rokov nepodarilo. To je na 
obhajobu toho, ako sme tie peniaze delili v minulosti,  podľa najlepšieho vedomia a 
svedomia. Bolo nás tam 11 členov a dohodli sme sa na tomto delení.  

Mgr.M.Považanová – Ja by som len chcela povedať, zastať naše rodičovské združenie z toho 
dôvodu, že my sme nikdy nežiadali o dotáciu, ale nakoľko to nikto nechcel robiť v meste, my 
sme sa toho podujali. Takže, nie naši rodičia neskoro podali žiadosť, ale nakoľko nikto 



nechcel zastrešiť ľahkoatletický míting, tak my sme to zastrešili a vy ste nás potom oslovili. 
Keby to do budúcna prosím Vás, bolo aj tak povedané.  

Ing.V.Valachovičová, PhD. – Ja som to aj tak povedala s tým, že tu nebol priestor pre 
špekulácie v prípade Rady rodičov ZŠ J. Zemana, pretože mali nechanú konkrétnu sumu a to 
500 eur. 

Mgr.J.Havran - My si to vážime, že sa toho základná škola ujala a že je hlavný organizátor 
v spolupráci s komisiou. Robíme to ale pre deti a deti to prijali, súťažiť chcú a myslím si, že 
to bola dobrá myšlienka.  

Mgr.M.Havran  – Určite to nie je jednoduchá situácia, bolo by dobre vedieť, čo tie kluby 
robia, či teda reálne fungujú. Rozdeľovať dotácie športovým klubom, ktorí robia súťaže, 
aktívne sa súťaží zúčastňujú a potom sú tu občianske združenia, ktoré si len tak „chodia 
zapinkať“ futbal alebo tenis. Neviem, či bolo naozaj najlepším riešením priznať športovým 
klubom, ktorí sa prihlásili, tie peniaze, čo dostali minulý rok.  

P.Forgáč – Chcel som zdôrazniť to isté, že pokiaľ nie sú stanovené pravidlá, podľa ktorých 
by sa vedeli žiadatelia nastaviť, tak potom dochádza minimálne k tomu, že v niektorých 
kluboch dotácie znižujeme a niekde zvyšujeme. Podľa mňa nie je úplne namieste, aby sme 
znižovali dotáciu aktívnym klubom, ktorí majú kopec detí, je tam obrovská infraštruktúra. 
Aby sme nevytvárali pocit, že niekde zvyšujeme, niekde zachováme výšku a niekde 
znižujeme, pokiaľ nie sú stanovené priority. Podľa mňa výstup z tejto komisie, minimálne 
z môjho pohľadu je zmätočný. Koľkokrát ste boli pozrieť futbalistov, hokejistov, aby ste 
videli, ako tie tímy fungujú.  

Ing.T.Palaj – My nežijeme vo vákuu, my vieme, ako to tu funguje. Nemyslite si, že my 
nevieme, čo tu robia futbalisti, karatisti, hokejisti.  My to vieme, lebo jednak že mnohí z nich 
fungujú medzi nami, sú to naši známi, naši priatelia. Neviňme teraz komisiu, že my sme 
niekomu ubrali. Ja si myslím, že táto diskusia buď bude veľmi dlhá a ak aj máme nejaké 
konkrétne výhrady, prosím poďme hlasovať po jednotlivých kluboch. Ak si myslíte, že nejaká 
dotácia nie je dobrá, tak ja som za to, aby sme ju neschválili a môžete dať svoj návrh. 
Môžeme sa baviť v teoretickej rovine o tom, že to je zlé, že by sa to dalo lepšie, ale nikam sa 
nedostaneme. Poďme to po jednom schvaľovať a uvidíme, k čomu sa dostaneme.  

Ing.V.Valachovičová, PhD. – Chcela by som nadviazať na pána Forgáča s tým, že nemyslím 
si, že je správne nechať tie sumy plus nechať tu miesto, či to bude navýšené. Keď sme 
schvaľovali zmenu rozpočtu, mali ste to v materiáloch a ja som nevedela, že s tým niekto 
nesúhlasí. Vtedy ste to ale nezohľadnili, že rozpočet má byť vyšší pre časť šport, čiže si 
myslím, že na toto je dosť neskoro. Ja navrhujem, aby sa to schválilo v týchto navrhovaných 
sumách a dodatočne, ak dokážete tie peniaze získať by sa to navýšilo tým klubom, o ktorých 
hovoríte. Ja ako predsedníčka komisie nedokážem akceptovať viac ako plus, mínus 100 eur na 
kluby  a pokiaľ by tu boli nejaké vyššie mínusy alebo plusy, tak ako som už spomínala 
navrhujem, aby to prešlo do kompetencií finančnej komisie, v ktorej je pán Forgáč 
predsedom. Je to nepríjemná robota a možnože Vy sa s ňou popasujete lepšie k spokojnosti 
viacerých klubov. My máme rôzne aktivity, čiže budeme mať čo robiť aj bez tejto našej 
kompetencie, pokiaľ sa Vám zdá, že to robíme zle.  

P.Forgáč – Pán Palaj  ja nežijem vo vákuu. Koľko krát ste boli pozrieť činnosť klubov, lebo 
viete, treba sa tam ísť pozrieť a ísť za tými ľuďmi, čo s tým robia. To je jedna vec. Ja medzi 
nich chodím a ja ich aj sponzorujem a dokonca rád. Druhá vec, ja som to nemyslel 
konfrontačne, ja som chcel pomôcť. Zatiaľ mi z toho vyšlo to, že niekde ste zobrali, niekde 
ste navýšili, niekde ste použili kľúč, niekde nie. Myslím si, že by to bolo úplne najčistejšie, 
keby to necháme tak.  



Mgr.M.Havran - Ako predsedníčka komisie ste povedali, že ste ochotná akceptovať sumy 
plus alebo mínus 100 eur. Keď to všetko zrátam, tak mi vyšla suma skoro 3 tis. eur, ktoré sa 
tam odpočítali. 

Mgr.J.Havran  – Tak to treba povedať, že 3 tis. eur je mínus tých, ktorí prišli o financie. 
Takže 3050 eur je na strane mínus a toľko isto 3050 eur je na strane plus.  
To znamená, že pohyb vo financiách bol na úrovni 3050 eur oproti minulému roku, to 
znamená, že sa pohol. Subjekty, ktoré prišli o financie sa rovná sume 3050 eur. 

Mgr.B.Bratko – Chcel by som vyjadriť spokojnosť s týmto návrhom, to že bolo nejaké 
zvyšovanie alebo znižovanie, je normálne, tie okolnosti sa menia. Dôverujem práci tejto 
komisii a sú tu ľudia, ako pani Štrbová, ktorí tu pracujú viac ako 8 rokov. Bolo tu povedané, 
že kluby mali možnosť odprezentovať si svoje požiadavky, takže z mojej strany vyjadrím 
dôveru, že išlo naozaj o koncenzus, s ktorým nakoniec nie všetci súhlasili. Chcem znovu 
vyjadriť dôveru v to, že komisia sa snažila rozhodnúť čo najobjektívnejšie a tiež by som 
navrhol, aby sme išli hlasovať po jednotlivých sumách. Možno by to bolo zaujímavé povedať, 
rozdeliť dotácie podľa počtu členov, ale to by sme tu museli znovu prejsť celý proces, ktorým  
prešla komisia. Dôverujem práci členom komisie a je tu možnosť, že keď sú zásadné  
výhrady, tak sa vyjadríme a nezahlasujeme za to. Pri takto veľkej komisii, kde boli účastní aj 
zástupcovia klubov, sú tu aj zástupcovia z občanov si myslím, že by nejaká veľká neprávosť 
voči niekomu by nemala šancu prejsť.  

Mgr.J.Havran - Pôsobil som v tejto komisii a rovnako som v tomto meste aj športovcom, 
preto by sa mi patrilo povedať svoj názor. Každopádne hneď na začiatok chcem povedať, že 
budem rešpektovať  rozhodnutie mestského zastupiteľstva, pretože je to v jeho kompetencii. 
Myslím si, že o tejto veci by mala jednoznačne rozhodnúť komisia, ktorá bola na to zriadená 
a nie finančná, pretože ľudia, ktorí tam boli zvolení a sa tam delegovali sa tým veciam 
rozumejú a sú od „fachu“ a jednoducho to treba rešpektovať. Nie odovzdávať kompetencie 
finančnej komisii. Chcel by som povedať z  môjho poznania z predchádzajúcich období k tým 
číslam členov by som až tak skalopevne nedôveroval, preto je podľa mňa pripomienka od  
poslanca  namieste a to, že sa treba zaujímať o činnosť tých klubov. Ja ako člen komisie som 
chodieval na jednotlivé zápasy mládeže a detí. Bol som na stolnom tenise, TIFFANY, 
KARATE, floorball a pod., všade kde sme dávali dotácie, pretože to poviem otvorene, 
nemyslím si, že v TIFFANY aktívne tancuje 78 detí, karatistov je 90 členov a neviem, koľko 
členov má pani Tabernausová.  

Ing.V.Valachovičová PhD. - Mám tu žiadosť pani Tabernausovej a majú uvedené, že počet 
členov súťažiacich v kulturistike je 10. 

Mgr.J.Havran - Dobre, ale sú členmi čoho? 

Ing.V.Valachovičová, PhD. – Žiadatelia môžu byť fyzické osoby, podnikatelia, právnické 
osoby. Čiže žiadateľ môže byť aj ona, ako fyzická osoba. Vychádzali sme aj z toho, že ste 
v decembri pánovi Tabernausovi odporučili podať si žiadosť o dotáciu.  

Mgr.J.Havran  - Ja som predpokladal, že p. Tabernaus prevádzkuje športový klub, ktorý je 
zaregistrovaný na občianske združenie a nie na fyzickú osobu podnikateľa. 

Ing.V.Valachovičová, PhD. – Tam je viac takých žiadateľov, napríklad aj pani Ivínová – 
Jazdecká škola BERI, pretože VZN-ko to dovoľuje.  

Mgr.J.Havran  - Tým som chcel povedať, že jednoducho treba zistiť, akým spôsobom tie 
kluby fungujú a koľko detí majú v skutočnosti. Systém neexistoval a predpokladám, že ani 
nebude existovať. My sme v minulosti mali tiež určité kritériá a neviem, či to v budúcnosti 
bude tiež tak fungovať. Myslím si, že malé kluby budú mať väčšie požiadavky a menej 



aktivít, ale tie väčšie kluby majú viacej aktivít. Keď sa do toho viacej zahĺbite určite zistíte, 
kto akým spôsobom funguje a koľko má v skutočnosti členov. Osobne si myslím, že ambíciou 
členov tejto komisie by malo byť zvyšovanie prostriedkov pre šport v tomto meste. Keď som 
bol členom komisie, snažil som sa o to, aj sa nám to podarilo. Teraz to 4 roky zostalo na 
rovnakej úrovni. Možnože zvýšenie prostriedkov je cesta ako uspokojiť viacero klubov a vo 
vyššej miere.  

J.Búry - Tiež som členom šachového klubu a máme tam napísaných 13 členov, to sú ale 
aktívni hráči. To nie sú žiaci, ktorým sa venujeme a ktorí sú registrovaní. Možno sa vám zdá, 
že keď dostávame 500 alebo 600 eur, že je veľa, ale v septembri chceme založiť aj „B-čko“, 
kde budú prevažne žiaci, ktorí majú o to záujem a chodia aj pravidelne na tréningy. 
Vytvárame im podmienky a chceli by sme ich zaradiť aj do súťaže. Aj tento rok sme medzi 21 
účastníkmi skončili po poslednom kole asi 7. Sme radi, že sme obhájili 3. ligu pre Novú 
Baňu. Pre žiakov robíme memoriál, teraz chceme spraviť ďalší turnaj, takže aj malé kluby 
robia činnosť.  

Mgr.J.Havran  - Myslím si, že by malo byť zachované pravidlo a to podporovať kluby, ktoré 
robia s deťmi.  

Mgr.M.Havran  - Mám jednu praktickú otázku, ktorá vyplynula z toho, čo ste hovorili. 
Členovia komisie sa dohodli aktívne, že niečo pripravia, nemala by to byť úloha, ktorá by 
mala byť zorganizovaná aj v spolupráci s mestom? Mesto, aj MsZ to schvaľuje, tie peniaze 
majú v rozpočte. Zaviazať teda mesto, alebo niekoho, aby v priebehu roka taký materiál 
pripravili, ale aby sme  vedeli termín, dokedy treba takýto materiál pripraviť.  

Mgr.J.Havran - Pokiaľ to komisia rozhoduje a odporúča MsZ, je teda na vás, aby ste sa 
spýtali komisie, akým spôsobom rozhodla. Pokiaľ máte takú potrebu, myslím si, že by bolo 
namieste požiadať komisiu, aby takýto materiál pripravila. To by malo byť  v  kompetencii 
komisie a MsZ, aby to pripravila  a nie v kompetencii úradu.  

Ing.T.Palaj -  Pán poslanec ani ja, ani nikto z komisie  nevie zaručiť, či sa nám to podarí 
a v akej miere, aby ste boli spokojný. Pretože nie je jasný systém a ja som prvý, ktorý je za 
jasný systém. Zo skúsenosti ešte v rámci občianskeho združenia viem, aké kritériá má napr. 
štát a aký spôsobom vyžaduje jeho vykazovanie. Keby sme my toto zaviedli pre športové 
kluby v Novej Bani, tak polovica žiadateľov by o dotáciu nežiadala a pravdepodobne by 
zrušili tú činnosť, pretože keby sme zaviedli systém, aký má napr. Ministerstvo školstva 
o pridelenie dotácií, tak to je byrokracia pre jedného človeka na 2 týždne. My sa o to 
pokúsime, ale aby sme sa vedeli nejako „zaviazať“, alebo dokonca MsZ, neviem si to 
predstaviť.  

 

O 19.26 hod. odchod poslanca Maroša Marka z rokovania mestského 
zastupiteľstva.  
 

Mgr.M.Havran - To som určite nemyslel, riadiť sa podmienkami ako štát alebo Ministerstvo 
školstva. Som si vedomý toho, že nedosiahneme určite niečo 100 % objektívne, s čím bude 
každý spokojný alebo budeme mať nejaké pravidlá, v rámci ktorých to bude fungovať. Bolo 
povedané, že za 8 rokov sa nám teda nič neporadilo a teraz každý rok budeme mať takúto 
formu diskusie?  Neviem teda, či bude niekto niečo pripravovať, alebo bude verejná diskusia?  

Ing.T.Palaj – Áno, diskusia prebehne a my sa pokúsime také niečo vypracovať a potom vám 
to môžeme poslať na pripomienkovanie.  



 

Dôvodová správa 
 

Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 
7/2011 o dotáciách o dotáciu na rok 2015 vo výške 3.500 eur. Komisia kultúry, vzdelávania, 
mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 25.02.2015 žiadosť prehodnotila a odporučila 
schváliť dotáciu vo výške 2.500 eur na štartovné, cestovné, ubytovanie, sústredenie, látky, 
materiál na zdobenie kostýmov, náklady na externého trénera mládeže, jednorazové prenájmy 
športovísk k činnosti, materiálno-technické zabezpečenie činnosti klubu, medaile, vecné ceny, 
klubové tričká a klubové športové súpravy. 

Dotácia im bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2015 
a do 30.11.2015. 

Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 eur, je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ. 
 

 

U z n e s e n i e   č. 44/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje  
 
poskytnutie dotácie pre Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa vo výške 2.500 eur 
na štartovné, cestovné, ubytovanie, sústredenie, látky, materiál na zdobenie kostýmov, 
náklady na externého trénera mládeže, jednorazové prenájmy športovísk k činnosti, 
materiálno-technické zabezpečenie činnosti klubu, medaile, vecné ceny, klubové tričká a 
klubové športové súpravy. 
Hlasovanie č. 32: 
prítomní - 8 
za - 8  (Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko 
Král, Ing. Tomáš Palaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 3 (Jozef Barniak, Maroš Marko, Natália Pinková) – uznesenie bolo prijaté 
 

Dôvodová správa 
 

SKI TEAM Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011 o dotáciách 
o dotáciu na rok 2015 vo výške 2.500 EUR. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 
na svojom zasadnutí dňa 25.02.2015 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo 
výške 2.000 eur na zabezpečenie tréningových jednotiek (prenájom telocvične, prenájom 
športovísk k činnosti, doprava autobusom), náklady spojené s lyžiarskymi pretekmi SLA, MS 
Slovenskej republiky žiakov a Verejnými pretekmi – cestovné, štartovné, vecné ceny, medaily                              
a občerstvenie (sladkosti a nealko). 

Dotácia im bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2015 
a do 30.11.2015. 

Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ. 
 
 



 
Hlasovanie o návrhu na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
schvaľuje  
poskytnutie dotácie pre SKI TEAM Nová Baňa vo výške 2.000 eur na zabezpečenie 
tréningových jednotiek (prenájom telocvične, prenájom športovísk k činnosti, doprava 
autobusom), náklady spojené s lyžiarskymi pretekmi SLA, MS Slovenskej republiky žiakov 
a Verejnými pretekmi – cestovné, štartovné, vecné ceny, medaily, občerstvenie (sladkosti 
a nealko). 
 
Hlasovanie č. 33: 
prítomní - 6 
za - 6  (Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Ing. Tomáš 
Palaj, Ing. Viktória Valachovičová PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 5 (Jozef Barniak, Mgr. Maroš Havran, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. 
Karol Tužinský) – návrh na uznesenie nebol prijatý 

 

Dôvodová správa 
 

Mestský futbalový klub Nová Baňa, občianske združenie požiadal v súlade so znením 
VZN č. 7/2011 o dotáciách o dotáciu na rok 2015 vo výške 31.500 eur. Komisia kultúry, 
vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 25.02.2015 žiadosť prehodnotila 
a odporučila schváliť dotáciu vo výške 18.500 eur na náklady 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 a výstroje, jednorazové prenájmy športovísk k činnosti, náklady na športové 
poplatky za vykonanie matričných úkonov riadiaceho orgánu v rámci elektronického systému 
futbalu „ISSF“. 

Dotácia im bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2015 
a do 30.11.2015. 

Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 eur, je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ. 
 
 
Hlasovanie o návrhu na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
schvaľuje 
poskytnutie  dotácie pre Mestský futbalový klub Nová Baňa, občianske združenie vo 
výške 18.500 eur na financovanie nákladov 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 a výstroje, 
jednorazové prenájmy športovísk k činnosti a náklady na športové poplatky za vykonanie 
matričných úkonov riadiaceho orgánu v rámci elektronického systému futbalu „ISSF“. 
 
Hlasovanie č. 34: 
prítomní - 6 
za - 6  (Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Ing. Tomáš 
Palaj, Ing. Viktória Valachovičová PhD.) 



proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 6 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Maroš Marko, Natália 
Pinková, Ing. Karol Tužinský) – návrh na uznesenie nebol prijatý 
 
 

Dôvodová správa 
 

Športový klub KARATE Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011 o 
dotáciách o dotáciu na rok 2015 vo výške 9.400 eur. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže 
a športu na svojom zasadnutí dňa 25.02.2015 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť 
dotáciu vo výške 7.000 eur na štartovné, cestovné, stravné (nealko, sladkosti), ubytovanie, 
sústredenia a materiálno-technické zabezpečenie činnosti klubu. 

Dotácia im bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2015 
a do 30.11.2015. 
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ. 
 
 
Hlasovanie o návrhu na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
schvaľuje  
poskytnutie  dotácie  pre  Športový  klub KARATE  Nová Baňa   vo výške    7.000 eur  
na štartovné, cestovné, stravné (nealko, sladkosti), ubytovanie, sústredenia a materiálno-
technické zabezpečenie činnosti klubu 
 
Hlasovanie č. 35: 
prítomní - 6 
za - 6  (Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Ing. Tomáš 
Palaj, Ing. Viktória Valachovičová PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 6 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Maroš Marko, Natália 
Pinková, Ing. Karol Tužinský) – návrh na uznesenie nebol prijatý 
 
 

13.  Diskusia 
 
J.Búry - Mám otázku na pána riaditeľa TS, prekvapila ma vec, že nemáte kde dávať 
biologický odpad. Je to pravda alebo sa to už vyriešilo? 
 
F.Bakoš - Biologický odpad, ktorý zoštiepkujeme momentálne ukladáme na hornom dvore.  
 
J.Búry - Je v pláne to predávať alebo to budete ďalej spracovávať? 
 
F.Bakoš – Žiadna komerčná  činnosť v súvislosti s fondmi nie je povolená.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som dať návrh na zmenu rokovacieho poriadku. 
Podobný návrh som už dala v decembri 2014, vtedy nebol prijatý a preto som sa ho rozhodla 
znovu podať. Myslím si, že po dnešnom MsZ sa mi vidí, že je tých materiálov príliš veľa na 



to, aby sme sa schádzali len raz za 3 mesiace. Preto dávam návrh, aby bol rokovací poriadok 
MsZ zmenený nasledovne: 
 
Návrh na uznesenie, ktorý predložila a spracovala Ing. Viktória Valachovičová, PhD., 
poslankyňa MsZ Nová Baňa:  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje nasledovné  zmeny rokovacieho poriadku MsZ 
 

1) Časť V: Zvolávanie zasadnutí mestského zastupiteľstva a program mestského 
zastupiteľstva, odsek 1: Mestské zastupiteľstvo zvoláva primátor v súlade 
s harmonogramom schváleným MsZ, najmenej však raz za dva mesiace..... 

2) Časť V, odsek 2: Ak požiada o zvolanie zasadnutie MsZ aspoň tretina poslancov, 
primátor zvolá zasadnutie MsZ tak, aby sa uskutočnilo do 5-tich pracovných dní od 
doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak primátor nezvolá zasadnutie MsZ podľa 
predchádzajúcej vety, zasadnutie MsZ sa uskutoční 5. pracovný deň od doručenia 
žiadosti na jeho konanie. 

 
Dôvodová správa 

 
1) Zintenzívnenie častosti/zvýšenie počtu zasadnutí MsZ je potrebné z toho dôvodu, aby 

boli poslanci schopní si svedomito naštudovať doručené materiály k MsZ. Prax 
zasadnutia po 3 mesiacoch (22.1.2015 a teraz až 22.4.2015) ukázala, že poslanci sú 
zahrnutí rôznymi návrhmi na uznesenie (finančná oblasť, majetková oblasť, dotácie, 
PHSR......) a nedokážu v predloženej hŕbe materiálov počas 1 týždňa získať 
dostatočný prehľad. 

2) Skrátenie doby na zvolanie mimoriadneho zasadnutia je opodstatnená z dôvodu 
riešenia neodkladných potrieb mesta Nová Baňa a jeho obyvateľov. Dobu 15 dní 
(pokiaľ sa myslí 15 pracovných dní, jednalo by sa až o 3 týždne, čo ale v súčasnom 
RP nie je definované) nemožno považovať za adekvátnu pre zvolanie mimoriadneho 
zasadnutia.  

 
 

Mgr.M.Havran  – Pani poslankyňa, ako ste ma prekvapili minulý rok, tak ma prekvapujete aj 
teraz. Ja sa priznám, že ja sa na ten papier ani nepozriem a odmietam takýmto štýlom 
diskutovať  o akomkoľvek materiály v MsZ, ktorý  mi predtým, ako máme o materiály 
o rokovacom poriadku hlasovať, mi tu položíte ani nie na stôl, ale môjmu kolegovi do ruky. 
Ja sa diskusie ani hlasovania preto nezúčastním a myslím si, že je korektné pokiaľ máte takýto 
návrh, aby ste ho minimálne deň pred MsZ kolegom poslancom poslali do e-mailu, aby sme 
vedeli o čom budeme diskutovať. Nemyslím si, že toto je spôsob, akým by malo mestské 
zastupiteľstvo rokovať. Ďakujem.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ja, ako nový poslanec možno o tom nemám dostatočný 
prehľad, ale myslím si, ako by sme potom riešili situáciu, keď by ma tu napadol nejaký návrh 
na uznesenie? Mala by som čakať ďalšie 2 resp. 3 mesiace do najbližšieho MsZ, aby som ho 
mala právo prezentovať?  Ja tu zastupujem občanov, ja tu žijem v tomto meste a jednoducho 
si myslím, že kultúrne je to, aby sme pre tých ľudí niečo robili a schádzali sa minimálne raz 
za 2 mesiace. Ospravedlňujem sa, že som Vám to neposlala. Nabudúce sa budem snažiť 
k tomu ináč pristupovať.  



 
O 19.40 hod. príchod poslanca Maroša Marka na rokovanie mestského 
zastupiteľstva.  
 
Mgr.B.Bratko  – Na margo toho spôsobu podania. Takýmto istým podaním sme zrušili 
odmeny poslancom, ak si dobre pamätám. Potom to zaveďme ako pravidlo, to by sme asi 
potom museli pridať ďalší bod rokovacieho poriadku, že v prípade, že poslanec má návrh na 
zmenu, pošle ju vopred v písomnej podobe.  
 
Mgr.J.Havran  - Nemyslím si, že by to tak muselo byť, návrhy môže podávať počas 
rokovania kedykoľvek. Za ďalšie, ja som ten návrh nevidel, ku mne sa  ani teraz nedostal. 
Chcem ešte pripomenúť ďalšiu vec a odcitujem zákon: „Ak  požiada o zvolanie zasadnutia  
mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie mestského 
zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie“. To 
znamená, že je v kompetencii primátora rozhodnúť do akého dňa. Ja nie som viazaný 
rokovacím poriadkom  MsZ. Neviem, či právne predpisy by ste chceli zmeniť? Toto je 
vyslovene v kompetencii primátora a zákon mu ustanovuje maximálnu lehotu, do kedy to aj 
musí urobiť. Takže si myslím, že toto nie je namieste. To, čo ste tu napísali ohľadom 
zvolávania MsZ, to je na primátorovi, kedy ho bude zvolávať. Obecné zastupiteľstvo zasadá 
podľa potreby, najmenej raz za 3 mesiace a to je v kompetencii primátora mesta. Ja som to 
akceptoval i napriek tomu, aby som uľahčil prácu MsZ, aby sa stanovili termíny rokovania 
MsZ, aby boli predvídateľné, aby ste si vedeli zariadiť veci. Napriek tomu ten návrh vôbec 
nemusel byť, ale máme ho schválený. Nemyslím si, že toto by sa malo upravovať 
v rokovacom poriadku, pretože je to v súlade so zákonom.  
 
Ing.K.Tužinský  - Chcem povedať iba za seba  a budem túto poznámku adresovať zo svojej 
praxe, aj keď som poslancom iba druhé volebné obdobie. Nepracujem pre občanov iba vtedy, 
keď je mestské zastupiteľstvo, ale som v teréne, som „na telefóne“ a s občanmi sa stretávam 
denno-denne. Riešim ich veci,  požiadavky a snažím sa ich ďalej adresovať, či už na riaditeľa 
technických služieb alebo na pracovníkov mestského bytového podniku alebo mestských 
lesov. Ako často zasadá MsZ podľa mňa nemá nič spoločné s tým, koľko pracujem pre 
občanov, resp. ako sa snažím riešiť problémy a prispievať do tohto mesta. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Pán poslanec, ja sa Ti kľudne priznám s tým, že to CD-čko 
v rozsahu 150 strán som za ten týždeň prejsť nestihla, čo ma mrzí. Preto som sa k tomu 
vyjadriť nedokázala a zdržala som sa hlasovania, čo by som nemala robiť. Mala by som 
vedieť vyjadriť svoj názor „áno“ alebo „nie“. Mám doma 3 deti a keď mám týždeň na 
naštudovanie cez 150 strán, tak to nie som schopná. Dala som ten návrh preto, aby som 
funkciu poslanca mohla vykonávať čo najlepšie a ako povedal aj kolega, aj ja sa stretávam 
s bežnými ľuďmi a s ich problémami a niektoré z nich treba dokonca riešia aj na tejto úrovni.  
 
Mgr.J.Havran  – Chcel by som k tej veci povedať len jednu záležitosť, tých 150 strán tam 
bude aj na budúci rok. Každý rok ich nám tam pribúda. Či budú MsZ každé 2 mesiace alebo 
každý mesiac, tých 150 strán tam bude problém vždy 7 dní pred MsZ. Ak je takýto problém, 
tak iná lehota je problémom a nie početnosť zasadnutí MsZ.  
 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Myslím si, že ten počet by bol určite menší, keby sme mali aj 
mesiac dozadu zastupiteľstvo a prebrali už vtedy dosť náročnú tému dotácie, ktorú sme už 



vtedy pripravili. Myslím si, že ten počet sa odvíja od toho, koľko je tých zastupiteľstiev. 
Samozrejme, by som bola rada, keby návrhová komisia môj návrh prečítala a chcem dať o 
ňom hlasovať. 
 
Mgr.M.Havran – Keď sa hlasovalo o odmenách poslancov, vtedy ten bod o odmeňovaní 
poslancov a primátora bol na pozvánke. Nevzniklo to tu namieste, ale bežne pri bode, ktorý 
bol  na  programe.  Ale  nie, že niekto tu chce, aby som o minútu o niečom diskutoval, čo som   
v živote nevidel. 
 
Mgr.B.Bratko - Ja som sa do diskusie zapojil čisto z pragmatického dôvodu a nezávisle od 
tohto návrhu by som sa chcel k tomu vyjadriť. Tiež rád pracujem pre občanov aj mimo MsZ. 
Ak teda ale o predloženom návrhu nemôžeme hlasovať, dávam návrh, aby sme na budúce, ak 
budeme schvaľovať harmonogram MsZ, aby sme na toto mysleli – dať rozumné časove 
rozloženie  zasadnutí, vzhľadom aj na závažnosť prejednávaných vecí. Čo sa týka aj dotácii 
pre kluby, tie čakajú doteraz, aby mohli už finančne riešiť niektoré aktivity.  
 
 
Mgr.J.Havran  – Stanovenie termínov MsZ je dohoda medzi primátorom a poslancami, kedy 
a ako často bude MsZ zasadať. Toto uznesenie môže byť ale zmenené, ale nemyslím si, že by 
to malo byť v takomto ustanovení v rokovacom poriadku.  
 
 
 

Následne Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade 
v Novej Bani po upozornení zapisovateľky MsZ predniesla, že posledné tri hlasovania 
o návrhu uznesení na schválenie poskytnutia dotácií pre Športový klub KARATE, Mestský 
futbalový klub Nová Baňa a SKI TEAM Nová Baňa neboli v zmysle rokovacieho poriadku 
správne odhlasované, lebo nebola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. V rokovacom 
poriadku v článku II bod 8 je uvedené: „Poslanci hlasujú elektronicky pomocou hlasovacej 
jednotky, v ktorej majú zasunutú svoju identifikačnú kartu, stlačením príslušného 
tlačidla. Poslanci hlasujú o všetkých stavoch buď „ZA“, „ZDRŽAL SA“, „PROTI“ 
súčasne. Za kvórum prítomných je určený počet poslancov, ktorí stlačia  hlasovacie 
tlačítko „ZA“, „ZDRŽAL SA“, alebo  „PROTI“. Nehlasujúci  poslanec nie je pripočítaný 
do kvóra. Ak počet stlačených hlasovacích jednotiek „ZA“, „ZDRŽAL SA“, aleb o 
„PROTI“ nedosiahne nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov (7), primátor mesta 
vyhlási prestávku v trvaní 5 minút, po ktorej sa hlasovanie v tej istej veci zopakuje. Ak 
počet stlačených hlasovacích jednotiek „ZA“, ZDRŽAL SA“, „PROT I“ nedosiahne 
nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov (7) ani po zopakovaní hlasovania, primátor 
vyhlási zasadnutie MsZ za neuznášania schopné a za skončené. Všetky neprerokované 
body programu sa prerokujú na najbližšom zasadnutí MsZ.“  
 
 
 
O 19.47 hod. primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran vyhlásil 5 
minútovú prestávku. 
 
 
 
 
 



 
Po ukončení prestávky sa opätovne hlasovalo o návrhoch na uznesenie: 
 
 

U z n e s e n i e   č. 45/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje  
 
poskytnutie  dotácie  pre  Športový  klub KARATE  Nová Baňa   vo výške    7.000 eur  
na štartovné, cestovné, stravné (nealko, sladkosti), ubytovanie, sústredenia a materiálno-
technické zabezpečenie činnosti klubu 
 
Hlasovanie č. 36: 
prítomní – 7 
za - 6  (Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Ing. Tomáš 
Palaj, Ing. Viktória Valachovičová PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 1  (Maroš Marko) 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
Hlasovanie o návrhu na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
schvaľuje  
poskytnutie dotácie pre SKI TEAM Nová Baňa vo výške 2.000 eur na zabezpečenie 
tréningových jednotiek (prenájom telocvične, prenájom športovísk k činnosti, doprava 
autobusom), náklady spojené s lyžiarskymi pretekmi SLA, MS Slovenskej republiky žiakov 
a Verejnými pretekmi – cestovné, štartovné, vecné ceny, medaily, občerstvenie (sladkosti 
a nealko). 
 
Hlasovanie č. 37: 
prítomní - 6 
za - 6  (Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Ing. Tomáš 
Palaj, Ing. Viktória Valachovičová PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval  0  – návrh na uznesenie nebol prijatý 
 
 Opätovne nebol schválený návrh – poskytnutie dotácie pre SKI TEAM Nová Baňa, 
nakoľko počet stlačených hlasovacích jednotiek nedosiahol nadpolovičnú väčšinu všetkých 
poslancov t.j. 7. Z tohto dôvodu primátor mesta v súlade s rokovacím poriadkom vyhlásil 
zasadnutie MsZ za neuznášania schopné a za skončené. Všetky neprerokované body 
programu sa prerokujú na najbližšom zasadnutí MsZ. O 20.05 hod. primátor mesta Nová 
Baňa Mgr. Ján Havran 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                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jozef Barniak, v. r.                                                                         Mgr. Branislav Bratko, v. r.    
  I. overovateľ                                               II. overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Marta Müllerová 
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Správa o inventarizácii majetku Mesta Nová Baňa k 31.12.2014 
 
     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 11.12.2014 vykonaná riadna inventarizácia 
majetku mesta ku dňu 31.12.2014.  
     Aj napriek tomu, že v novele zákona o účtovníctve je uvedená možnosť vykonať 
inventarizáciu v lehote, ktorá nesmie prekročiť štyri roky (okrem zásob a peňažných 
prostriedkov v hotovosti), 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 nebola urobená dokladová inventúra 
pohľadávok, ktorých vymáhanie je v jej kompetencii. Jedná sa o exekučné a súdne trovy 
a poplatky, pokuty, úhradu škody a rezerva 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.      
 
      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 1.1.2014                                                                            13 647,45  
Prírastky                                                                                              0 
Úbytky                                                                                                 0 
Stav k 31.12.2014                                                                        13 647,45 
Sú tu evidované 3 programy a to ASPI, Pozemková kniha a APV Korwin.  
 
A.I.5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok  účet 019 
Stav k 1.1.2014                                                                                    0 
Prírastky                                                                                        40 743,56 
Úbytky                                                                                                    0 
Stav k 31.12.2014                                                                          40 743,56 
Je tu evidovaný nový územný plán mesta. 
 
A.II.Dlhodobý hmotný majetok (vrátane pozemkov) účty 021, 022, 023, 031 a 042 
Stav k 1.1.2014                                                                               20 274 536,99  
Prírastky                                                                                              906 050,40     
Úbytky                                                                                                 333 822,97 
Stav k 31.12.2014                                                                           20 846 764,42                                                                      
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Z toho: 
A.II.1. Pozemky    
Stav k 1.1.2014                                                                                 6 134 679,36      
Prírastky                                                                                                     215,87      
Úbytky                                                                                                     1 505,97 
Stav k 31.12.2014                                                                             6 133 389,26     
 
Prírastky  – v roku 2014 mesto nekupovalo žiadne pozemky. Prírastky sú v celkovej hodnote 
215,87 eur a vznikli: 

• 164,67 eur nadobudnutím pozemkov dohodou o urovnaní  
• 51,20 eur navýšením hodnoty pozemkov precenením pri zmene druhu pozemku   

 
Úbytky -  sú v celkovej hodnote 1 505,97 eur a vznikli predajom pozemkov kúpnymi 
zmluvami číslo 1 – 6/2014. 
 
A.II.4. Budovy a stavby  účet 021 
Stav k 1.1.2014                                                                                12 598 134,27 
Prírastky                                                                                                166 598,16 
Úbytky                                                                                                   159 798,16 
Stav k 31.12.2014                                                                             12 604 934,27 
 
Budovy 
Stav budov sa nezmenil. 
 
Stavby 
Prírastky sú vo výške 166 598,16 eur  a vznikli investičnou výstavbou, presunom z účtu 042 
obstaranie dlhodobého majetku: 
      Nové stavby: 

• 100 019,82 eur  Chodníky a spevnené plochy 
• 8 896,80 eur Športovisko Pod sekvojou – mantinely 
• 50 881,54 eur štyri detské ihriská (Nábrežná, Školská, Štúrova, Pod sekvojou) 

     Stanovenie hodnoty zaradenej stavby: 
• 6 800 eur  Historická budova zvonice na Zvoničke 

 
Úbytky sú vo výške 159 798,16 eur a vznikli: 

� 100 019,82 eur prevodom správy majetku mesta na Technické služby mesta – 
chodníky na ul. Cintorínska, Nábrežná, Školská 

� 8 896,80 eur prevodom správy majetku mesta na Technické služby mesta – 
Športovisko Pod sekvojou – mantinely 

� 50 881,54 eur prevodom správy majetku mesta na Technické služby mesta – Detské 
ihriská na ul. Nábrežná, Školská,  Štúrova a Pod sekvojou 

 
A.II.5. Samostatné hnuteľné veci účet 022  
Stav k 1.1.2014                                                                                 211 498,21   
Prírastky                                                                                            25 017,90 
Úbytky                                                                                                   6 281,48  
Stav k 31.12.2014                                                                             230 234,63    
 
Prírastky v hodnote 19 449,90 eur vznikli kúpou: 

• 13 010,70 eur MS Win Server Standard na MsÚ 
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• 2 539,20 eur dve skrine so zvýšenou ohňovzdornosťou 
• 3 900 eur Multifunkčné zariadenie Bizhub do Mestskej knižnice  

Prírastky v hodnote 5 568 eur vznikli : 
• 5 568 eur zaradením do majetku z investičných akcií realizovaných v roku 2014 

Modernizácia mestského rozhlasu 
Úbytky vznikli: 

• 713,48 eur vyradením neupotrebiteľného majetku mesta a to elektrickej váhy CAS 
Morcan z roku 1994, ktorá bola umiestnená v budove na Námestí slobody 2 
v Podnikateľskom centre v bývalej prevádzke lahôdky.  

• 5 568 eur Modernizácia mestského rozhlasu prevedená do správy TS mesta 
 
A.II.6. Dopravné prostriedky účet 023  
Stav k 1.1.2014                                                                                   1 222 127,15 
Prírastky                                                                                                   11 839,71          
Úbytky                                                                                                          0                   
Stav k 31.12.2013                                                                               1 233 966,86   
 
Darovacou zmluvou zo dňa 3.12.2014 bolo z Mestských lesov, s.r.o. darované pre potreby 
Mestskej polície motorové vozidlo Lada Niva 4x4. Vozidlo je z roku 2006, v čase darovania 
je odpísané a má zostatkovú cenu nula.    
 
A.II.11. Obstaranie dlhodobého majetku (rozostavané investície) účet 042 
Stav k 1.1.2014                                                                                    108 098,00eur  
Prírastky                                                                                               720 957,46 eur 
Úbytky – zaradenie do majetku                                                           184 816,06 eur 
Stav k 31.12.2014                                                                                 644 239,40 eur 
 
Prírastky v celkovej hodnote 720 957,46 eur predstavujú akcie realizované, alebo 
pripravované na realizáciu v priebehu roka:  
- Rekonštrukcia MŠ Nábrežná 
- Zateplenie budovy MsÚ 
- Chodníky a spevnené plochy 
- Rekonštrukcia objektu M.R.Štefánika 
- Detské ihriská na sídliskách 
- Vyhliadková veža Háj  
- CVČ výmena okien 
- Športovisko Pod sekvojou - mantinely 
- Modernizácia mestského rozhlasu 
- Cyklochodník  Tajch 
- Prípravné dokumentácie na Kultúrne centrum, WC a sprchy Tajch, garáž 

M.R.Štefánika, kontajnerové stojiská, odstavný pruh pri ZŠ 
- Zakúpenie dvoch trezorov na matriku 
- Zakúpenie multifunkčného zariadenia do Mestskej knižnice 
- Zakúpenie servera na MsÚ 

 
Úbytky vo výške 165 366,16 eur sú presuny po ukončení akcie, skolaudovaní a zaradení do 
majetku mesta v správe MsÚ: 
- 4 detské ihriská na sídliskách  
- Modernizácia mestského rozhlasu 
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- Športovisko Pod sekvojou - mantinely 
- Chodníky a spevnené plochy 

Úbytky vo výške 6 439,20 eur predstavujú zakúpený HIM zaradený do používania: 
      -    dva trezory na matriku 
      -    multifunkčné zariadenie v Mestskej knižnici 
      -    server na MsÚ 
 
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. 
 
Opis a hodnota majetku v obstarávacích cenách k 31.12.2014: 
Pozemky                                                                                          6 133 389,26 eur 
Budovy, stavby                                                                              12 604 934,27 eur 
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár                                                  230 234,63 eur 
Dopravné prostriedky                                                                      1 233 966,86 eur 
Obstaranie DHM                                                                                 644 239,40 eur 
Spolu:                                                                                             20 846 764,42 eur 
 
Opravné položky 
K dlhodobému hmotnému majetku sú vytvorené opravné položky vo výške 16 776,98 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. 
 
Oprávky a opravné položky sú vo výške  
Budovy a stavby       5 404 709,50 eur 
Samostatné hnuteľné veci         131 848,39 eur 
Dopravné prostriedky                     850 083,19 eur 
Obstaranie dlhodobého majetku                                                            38 794,62 eur 
Spolu:         6 425 435,70 eur 
 
Zostatková hodnota majetku k 31.12.2014: 
Pozemky        6 133 389,26 eur 
Budovy a stavby       7 200 224,77 eur 
Samostatné hnuteľné veci           98 386,24 eur 
Dopravné prostriedky          383 883,67 eur 
Obstaranie DHM                                                                                  605 444,78 eur 
Spolu:                  14 421 382,72 eur 
  
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.  
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      Majetok mesta je poistený pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou alebo 
vodovodnou udalosťou, pre prípad ukradnutia veci a pre prípad ukradnutia hodnôt. 
 
     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 1.1.2014                                                                                         1 873 416,00 eur 
Stav k 31.12.2014                                                                                     1 946 351,64 eur 
 
Zvýšenie majetku spolu je o 72 935,64 eur. Po predložení daňových priznaní k 31.3.2014 za 
rok 2013 bolo zosúladené vlastné imanie s.r.o. vo vlastníctve mesta s účtovníctvom dcérskych 
spoločností a to majetkový vklad do MsL, s.r.o. bol zvýšený o 47 593,49 eur a  majetkový 
vklad do MsBP Nová Baňa  s.r.o. bol zvýšený o 25 342,15 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                                                                                                          15 963,08 eur 
Tovar                                                                                                                4 065,01 eur 
Spolu                                                                                                              20 028,09 eur 
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 subjektami verejnej správy účet 351 a  355 
         Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa                            121,00 eur 
         Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC                                          2 635 404,31 eur 
         Spolu:                                                                                                       2 635 525,31 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 2 628 714,93 a neminuté transfery 6 689,38 eur.  
 
B. IV. Pohľadávky účty 311, 314, 318 a 319  
Odberatelia                                            10 989,38 eur    za služby 
Poskytnuté prevádzkové preddavky          497,91 eur    za poštový priečinok 
Z nedaňových príjmov                        111 943,78 eur    za pokuty, exekučné a súdne trovy,  
                                                                                         odpadové vody, nájomné za nebytové   
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                                                                                         priestory, poplatok za KO a DSO, 
                                                                                         kúpne ceny 
Z daňových príjmov obcí                 44 199,48 eur         daň za psa, daň z nehnuteľností, 
Spolu:                                             167 630,55 eur 
Z toho v lehote splatnosti:                  8 379,48 eur 
          po lehote splatnosti:              160 799,71 eur 
          preplatky                                    1 548,64 eur 
 
Opravné položky  k pohľadávkam 
Odberatelia                                         5 042,56 eur 
Nedaňové príjmy obcí            56 334,52 eur 
Za daňové príjmy obcí            22 651,89 eur 
Spolu:                                                84 028,97 eur 
Opravné položky boli vytvorené na dlhodobé pohľadávky. 
 
Mesto Nová Baňa zriadilo záložné právo na zabezpečenie daňového nedoplatku v troch  
prípadoch. 

• 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                                                                                           3 502,69 eur 
2. Ceniny (stravné lístky)                                                                           350,55 eur     
3. Bankové účty              
Účet číslo Názov v  eur 
SK19 0200 0000 0000 1442 9422 Bežný účet VÚB 160 367,80
SK34 0200 0000 0011 6682 4557 Informačné centrum      227,69
SK39 0200 0000 0014 7456 0653 Dotačný účet – prenesené kompetencie 10 475,29       
SK79 0200 0000 0014 7817 0855 Fondový účet 51,86
SK50 0200 0000 0022 4889 5353 Rezervný fond 215 262,91
SK74 5600 0000 0014 0020 2001 Bežný účet Prima banka      34,73
SK49 0900 0000 0050 4918 0279  Bežný účet SLSP 15 759,09
Bežné účty spolu:  402 179,37
Spolu finančný majetok:                                                                               406 032,61 eur 
Peniaze v pokladni a ceniny sú poistené pre prípad ukradnutia hodnôt. 
C. Časové rozlíšenie účet 381   
Náklady budúcich období 

• predplatné                   223,53 eur 
• poistné                      103,84 eur 
• aktualizácia softvéru                                                                             6,28 eur 
      Spolu                                                                                                  333,65 eur 
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PASÍVA 
A.   Vlastné imanie   
A.I. Oceňovacie rozdiely účet 414 
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                    275 900,87 eur 
          Zreálnenie  hodnoty vlastného imania spoločností  MsL a MsBP po podaní daňových 
priznaní za rok 2013 k 31.3.2014. 
 
A. III. 1.Výsledok hospodárenia  účet 428  
           Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov          13 660 049,26 eur 
           Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                 -   160 824,65 eur 
           Spolu                                                                                              13 499 224,61 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)                            263,93 eur 
Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                         3 653,65 eur 

  Audit                                                                                                          2 580,00 eur 
SAD Zvolen prepravné                                                                              3 400,00 eur 

      Spolu                                                                                                          9 897,58 eur 
 
B.II.5.  Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC účet 357 
             (nepoužitý transfer pre ZŠ zo IV. štvrťroka 2014)                                   10 405,33 eur 
     
B.III.   Dlhodobé záväzky účet 479, 472 
B.III.1.Ostatné dlhodobé záväzky                                                               1 631 709,50 eur 
B.III.4. Záväzok zo sociálneho fondu                                                                 3 478,48 eur    
           Spolu:                                                                                                 1 635 187,98 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              7 348,11 eur 
3. Prijaté preddavky             6 762,72 eur 
5. Nevyfakturované dodávky                                                                    1 243,73 eur 
9. Iné záväzky                                      829,33 eur 
12. Zamestnanci             25 218,80 eur 
14. Zúčtovanie s orgánmi NP          16 680,42 eur 
17. Ostatné priame dane             2 441,49 eur 

Spolu                                                                                                    60 524,70 eur 
 
B.V.1. Bankové úvery účet 461 
            Bankový úver dlhodobý                                                                         410 097,20 eur 
            Bežný bankový úver                                                                                    0 
            Spolu                                                                                                       410 097,20 eur 
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C. Časové rozlíšenie    
   
  Výnosy budúcich období účet 384                                                                        

• nájomné prijaté vopred              10 639,97 eur 
• predplatné za Novobanské noviny                                                                 279,45 eur 
• kúpna zmluva                                                                                              2 502,00 eur 
• zmluva o budúcej kúpnej zmluve                                                               8 066,44 eur 
• exekučné trovy                                                                                            1 695,85 eur 
• hodnota majetku nadobudnutého mimo vlastných zdrojov                 3 425 310,18 eur                       

Spolu:                                                                                                    3 448 493,89 eur 
 

Majetok inventarizovaný na podsúvahových  účtoch 
 
DDHM (33 – 1 700 eur)                     209 344,42 eur 
DDNM  (33 – 2 400 eur)            27 547,75 eur 
Projektové dokumentácie za nerealizované projekty                                       45 081,81 eur    
Nevymožiteľné pohľadávky                                                                            212 192,46 eur 
Knihy (mestská knižnica)                                                                                  92 760,36 eur 
Pokutové bloky                                                                                                     1 370,00 eur 
Spolu (vyrovnávací účet podsúvahový)                                                        - 588 296,80 eur                            
 
Drobný DHM  – v priebehu roka boli zakúpené počítače, UPS záložné zdroje, kancelárske 
kreslá, kancelársky stôl, skrinky, fotoaparát, písacie stoly s kontajnermi, informačný pult, 
tlačiareň, turistické mapy, prenosný ozvučovací systém, prenosné ozvučenie,  skrine vstavané 
na šanóny, regále do archívu a iný drobný majetok.  
 
Majetok mesta bol v priebehu roka dvakrát vyraďovaný a to v auguste 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 13 775 125,48 eur. 
 
Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová 
                      vedúca FO MsÚ 
                                                                                                 
                                                                                                        Mgr. Ján Havran                                                                                       
                                                                                                               primátor   



Stav majetku mesta k 31.12.2014 strana 1

v eur
DNM hnuteľné dopravné obstaranie oprávky DHM 

úsek DNM oprávky spolu pozemky stavby veci prostriedky DHM a opr.pol. spolu
Propagácia
Kultúrne domy 16 405,89 16 405,89
Mestská knižnica 10 420,22 10 420,22
Denné centrum seniorov LIPA 493,76 493,76
Výstavba mesta 643 294,98 -38 794,62 604 500,36
Chata Tajch 547,57 547,57
Budovy,pozem.,stavby, HIM,. 40 743,56 -213,00 40 530,56 6 133 389,26 12 604 934,27 129 971,03 1 189 189,58 -6 386 641,08 13 670 843,06
Obchodno-prev-centrum
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 57 852,13 44 777,28 944,42 103 573,83
Mestská polícia
Informačné centrum 3 378,40 3 378,40
Financie a fin. Investície
Zúčtovanie odvodov RO
Zúčtovanie transferov obce
Pohľadávky
Náklady budúcich období
MsÚ  spolu: 54 391,01 -13 860,45 40 530,56 6 133 389,26 12 604 934,27 230 234,63 1 233 966,86 644 239,40 -6 425 435,70 14 421 328,72

Majetok mesta zobrazený v súvahe



tab.č. 1

strana 2

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

úsek vklady papiere spolu zásoby odvod. transf. pohľadáv. položky spolu ceniny účty bud.obd. spolu
Propagácia 14 421,85 14 421,85
Kultúrne domy 16 405,89
Mestská knižnica 10 420,22
Mestský klub 493,76
Výstavba mesta 205,61 604 705,97
Chata Tajch 547,57
Budovy,pozem.,stavby, HIM,. 13 711 373,62
Obchodno-prev-centrum 101,12 101,12
Radničná vináreň 446,66
Zvonička 843,78
Bývalé SSŠ 9 875,19
Vnútorná správa 1 162,61 350,55 105 086,99
Mestská polícia 58,69 58,69
Informačné centrum 4 078,21 7 456,61
Financie a fin. Investície 489 535,64 1 456 816,00 1 946 351,64 405 682,06 2 352 033,70
Zúčtovanie odvodov RO 121,00 121,00
Zúčtovanie transferov obce 2 635 404,31 2 635 404,31
Pohľadávky 167 630,55 -84 028,97 83 601,58 83 601,58
Náklady budúcich období 333,65 333,65
MsÚ  spolu: 489 535,64 1 456 816,00 1 946 351,64 20 028,09 121,00 2 635 404,31 167 630,55 -84 028,97 83 601,58 350,55 405 682,06 333,65 19 553 732,16



tab. č. 2

Stav majetku mesta k 31.12.2014

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

bloky pohľadáv.
Požiarna ochrana 0,00 165,95 0,00 0,00 165,95
Kultúrne domy 1 788,55 27 334,59 0,00 0,00 29 123,14
Mestská knižnica 4 308,82 10 048,61 0,00 92 760,36 107 117,79
Denné centrum seniorov LIPA 0,00 3 951,69 0,00 0,00 3 951,69
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 14 293,47 0,00 0,00 14 293,47
Mestský klub 2 437,17 2 437,17
Kalvárska 37 983,57 983,57
Bernolákova 3 299,00 299,00
Obchodno-prev-centrum 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
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 19 040,31 107 527,87 0,00 250,00 0,00 126 818,18
Mestská polícia 0,00 0,00 0,00 1 120,00 1 120,00
Informačné centrum 2 410,07 10 706,39 0,00 0,00 13 116,46
Nevymožiteľné  pohľadávky 0,00 0,00 0,00 11 239,75 11 239,75
MsÚ  spolu: 27 547,75 209 344,42 45 081,81 1 370,00 200 952,71 11 239,75 92 760,36 588 296,80

Podsúvahové účty 



Pohľadávky k 31.12.2014

v lehote po lehote Rok Predchádzajúce
splatnosti splatnosti 2014 roky spolu

311 Informačné centrum 0,00 310,85 310,85 0,00 310,85 18,20 292,65 310,85

311 MPO služby 0,00 10 678,53 10 678,53 0,00 10 678,53 3 750,58 6 927,95 10 678,53

Pohľadávky iné 0,00 10 989,38 10 989,38 0,00 10 989,38 3 768,78 7 220,60 10 989,38

318 MsBP - nájomné za december 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 0,00 523,45 523,45 0,00 523,45 0,00 523,45 523,45

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

318 Pokuty za priestupok za psa 0,00 132,99 132,99 0,00 132,99 0,00 132,99 132,99

318 Pokuty VŽPaSM 0,00 2 589,68 2 589,68 2 589,68 0,00 2 589,96 2 589,96

318 Komunálne odpady - pohľadávky krátkodobé 303,08 14 827,75 14 524,67 0,00 14 827,75 14 827,75 0,00 14 827,75

318 Kúpna cena - pozemky 0,00 2 502,00 2 502,00 2 502,00 0,00 2 502,00 0,00 2 502,00

318 Pohľadávky oddelenia kultúry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

318 Odpadové vody - Tajch 0,00 3 157,71 3 157,71 0,00 3 157,71 972,00 2 185,71 3 157,71

318 Poplatky oddelenia VŽPaSM 0,00 2 383,68 2 383,68 0,00 2 383,68 2 373,40 10,28 2 383,68

318 Za znečisťovanie ovzdušia 24,01 217,13 193,12 0,00 217,13 49,80 167,33 217,13

318 Nájomné - za pozemky 61,00 26 673,25 26 612,25 0,00 26 673,25 205,20 26 468,05 26 673,25

318 Nájomné - za priestory 8,39 15 308,27 15 299,88 0,00 15 308,27 8 542,45 6 765,82 15 308,27

318 Za exekučné a súdne trovy 0,00 2 356,82 2 356,82 0,00 2 356,82 0,00 2 356,82 2 356,82

318 MPO - služby - pohľadávky dlhodobé 0,00 30,82 30,82 0,00 30,82 0,00 30,82 30,82

318 Komunálne odpady - pohľadávky dlhodobé 0,00 30 900,63 30 900,63 0,00 30 900,63 0,00 30 900,63 30 900,63

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 396,48 112 340,26 111 943,78 7 881,57 104 458,69 34 852,17 77 488,37 112 340,54

319 Daň za psa - pohľadávky krátkodobé 9,40 683,32 673,92 0,00 683,32 683,32 0,00 683,32

319 Daň z nehnuteľností - pohľadávky krátkodobé 815,02 9 691,90 8 876,88 0,00 9 691,90 9 691,90 0,00 9 691,90

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

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

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 1,24 900,31 899,07 0,00 900,31 0,00 900,31 900,31

319 Daň z nehnuteľností - pohľadávky dlhodobé 326,50 33 900,11 33 573,61 0,00 33 900,11 0,00 33 900,11 33 900,11

319 Pohľadávky za daňové príjmy 1 152,16 45 351,64 44 199,48 0,00 45 351,64 10 534,62 34 817,02 45 351,64

314 Poskytnuté prevádzkové preddavky 497,91 497,91 497,91 0,00 0,00 497,91 497,91

Pohľadávky celkom 1 548,64 169 179,19 167 630,55 8 379,48 160 799,71 49 155,57 120 023,90 169 179,47

NedoplatkyNedoplatky

účet Pohľadávky preplatky nedoplatky spolu



Vývoj pohľadávok 

2014

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

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

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

318 MsBP - nájomné za december splatné v januári 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

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

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

318 Pokuty za priestupok za psa 137,99 99,80 132,99 132,99

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

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

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

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

318 Poplatky oddelenia VŽPaSM 2 696,43 2 932,54 4 805,74 4 973,36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

314 Poskytnuté prevádzkové preddavky 0,00 0,00 497,91 497,91

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

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

Korekcia (opravné položky) -84 028,97

Netto 83 601,58

účet Pohľadávky 2011 2012 2013
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TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÁ BAŇA 
Dlhá lúka 18, 968 46  Nová Baňa 

 
Správa o inventarizácii majetku Technických služieb k 31.12.2014 

 
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 11.12.2014 vykonaná riadna inventarizácia majetku 
a záväzkov k 31.12.2014.  
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 31.12.2014 zistený nasledovný stav majetku, záväzkov a pohľadávok: 
 

AKTÍVA 
A) Neobežný majetok      851 159,97  
A.I) dlhodobý nehmotný majetok: riadok súvahy č. 003 = aktíva   Nemáme 
A.II) dlhodobý hmotný majetok: Súvaha aktíva r. 011 = 851 159,97 €.   Z toho: 
 
A.II.1) Obstarávacia cena 
1) Stav účtu 021 – Stavby  
Stav k 31.12.2013       661 446,54 
Prírastky +        159 798,16 
Úbytky -                   0,00 
Presuny                   0,00 
Stav k 31.12.2014       821 244,70 
 
Prírastky vo výške 159 798,16 € vznikli: 
V roku 2014 bol Technickým službám zverený do správy nasledovný majetok mesta Nová Baňa: 

a) Detské ihrisko Pod sekvojou – v hodnote 13 956,68 € 
b) Detské ihrisko ul. Štúrova – v hodnote 13 692,31 € 
c) Detské ihrisko ul. Nábrežná – v hodnote 11 754,65 € 
d) Detské ihrisko ul. Školská – v hodnote 11 477,90 € 

Detské ihriská boli zverené do správy TS na základe zmluvy o zverení správy majetku mesta Nová 
Baňa č. 1/2014 zo dňa 4. júna 2014. Výpis uznesenia č. 27/2014 zo zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 28.5.2014. Detské ihriská zverilo Mesto Nová Baňa do správy 
správcovi majetku: TS mesta Nová Baňa dňom 16.6.2014. 

e) Chodníky ul. Cintorínska – v hodnote 71 871,88 € 
f) Chodníky ul. Nábrežná – v hodnote 4 666,97 € 
g) Chodníky ul. Školská – v hodnote 23 480,97 € 
h) Športovisko Pod sekvojou – mantinely – v hodnote 8 896,80 € 
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Chodníky na ul. Cintorínska, Nábrežná, Školská a mantinely na športovisko Pod sekvojou boli zverené 
do správy TS Nová Baňa na základe Zmluvy č. 2/2014 o zverení správy majetku mesta Nová Baňa zo 
dňa 17.12.2014. Zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy TS bolo schválené Mestským 
zastupiteľstvom mesta Nová Baňa dňa 15.12.2014 - Uznesenie č. 86/2014. 
 
2) Stav účtu 022 – Samostatné hnuteľné veci  
Stav k 31.12.2013       226 047,34 
Hlavná činnosť   
Stav k 31.12.2013       197 442,34 
Prírastky +          12 756,00 
Úbytky -             - 349,73 
Presuny                   0,00 
Stav k 31.12.2014       209 848,61  
Podnikateľská činnosť 
Stav k 31.12.2013       28 605,00 
Stav k 31.12.2014       28 605,00 
Stav k 31.12.2014 Spolu      238 453,61 
 
Prírastky vo výške 12 756 € vznikli: 

a) Cepová kosačka – v hodnote 7 188,00 € 
Cepová kosačka AS901SM 90 cm bola zakúpená z príspevku mesta dňa 30.5.2014. Dodávateľom bola 
spoločnosť EUROGREEN-SLOVENSKO, s.r.o. 

b) Varovný informačný systém VISO 2002 – modernizácia mestského rozhlasu – 
v hodnote 5 568,00 € 

Majetok mesta Nová Baňa bol zverený do správy TS na základe Zmluvy č.2/2014 o zverení správy 
majetku mesta Nová Baňa zo dňa 17.12.2014, čo bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta 
Nová Baňa dňa 15.12.2014 - Uznesenie č. 86/2014. Na základe objednávky 6/14000131 bolo 
dodávateľom - Daniel Šárovec - realizované rozšírenie VISO Nová Baňa - bezdrôtového rozhlasového 
systému pre informovanie a varovanie obyvateľov mesta Nová Baňa - modernizácia a rozšírenie 
mestského rozhlasu. Spočívalo v dodávke a montáži 4 ks hlásičov a 8 ks reproduktorov. 
 
Úbytky vo výške 349,73 € vznikli: 
V roku 2014 bol vyradený z evidencie nasledovný majetok Technických služieb: 

a) Ventilátor SOVT 500 B – v hodnote 349,73 € 
Majetok bol nefunkčný, poškodený a užívania neschopný. Náklady na opravu by boli privysoké 
a presahovali by zakúpenie nového funkčného majetku. Pre jeho nefunkčnosť sme ho vyradili 
z majetku TS formou likvidácie, o čom bol spísaný aj návrh na vyradenie, schválený riaditeľom TS.  
 
3) Stav účtu 023 – Dopravné prostriedky 
Stav k 31.12.2013       526 195,14 
Prírastky +                  0,00 
Úbytky -                   0,00 
Presuny                   0,00 
Stav k 31.12.2014       526 195,14 
 
4) Stav účtu 028 – DDHM 
Stav k 31.12.2013           2 703,46 
Prírastky +                  0,00 
Úbytky -                   0,00 
Presuny                   0,00 
Stav k 31.12.2014           2 703,46  
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5) Stav účtu 031 – Pozemky 
Stav k 31.12.2013       123 925,53 
Prírastky +                  0,00 
Úbytky -                   0,00 
Presuny                   0,00 
Stav k 31.12.2014       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 31.12.2013       200 624,85 
Prírastky +        168 286,07 
Úbytky -         156 889,36 
Presuny                   0,00 
Stav k 31.12.2014       212 021,56 
 
Prírastky v  hodnote 168 286,07 € a úbytky vo výške 156 889,36 € predstavujú nasledovné akcie: 

 

042 Obstaranie majetku Prírastky + Úbytky - 

Cepová kosačka 7 188,00 7 188,00 
Osvetlenie Pod sekvojou 300,00 - 
Schody pri Polícii 16 683,63 - 
Schody pri VUB 23 634,26 - 
Značenie chodníkov dopravnými značkami 3 910,47 - 
Detské ihrisko Sekvoja 42,00 13 956,68 
Detské ihrisko Štúrova 42,00 13 692,31 
Detské ihrisko Nábrežná 42,00 11 754,65 
Detské ihrisko Školská 42,00 11 477,90 
Spevnené plochy ul. Cintorínska 487,29 - 
Rekonštrukcia chodníkov ul. Cintorínska a Nábrežná 75 692,85 75 692,85 
Odstavná plocha s drveným asfaltom Pod sekvojou 2 481,76 - 
Rekonštrukcia chodníka ul. Školská 23 126,97 23 126,97 
Kamerový systém 1 153,14 - 
Prístrešok na dvore TS 970,09 - 
Urnový múr 704,33 - 
Zberný dvor pre separovaný odpad 1 081,00 - 
Manipulačná plocha na Hornom dvore 378,43 - 
Cyklochodník Tajch 10 325,85 - 
042 Spolu 168 286,07 156 889,36 
 
A.II.2) Oprávky a opravné položky 
1) 081 – Oprávky a opravné položky k stavbám 
Stav k 31.12.2013       328 173,31 
Prírastky +          17 224,00 
Stav k 31.12.2014       345 397,31 
 
2) 082 – Oprávky a opravné položky k samostatným hnuteľným veciam a súborom 
hnuteľných vecí 
Stav k 31.12.2013       195 124,82 
Prírastky +          13 496,69 
Úbytky -                349,73 
Stav k 31.12.2014        208 271,78 



4 

 

Hlavná činnosť   
Stav k 31.12.2013       177 604,82 
Prírastky +            9 531,69 
Úbytky -               349,73 
Stav k 31.12.2014       186 786,78 
Podnikateľská činnosť 
Stav k 31.12.2013        17 520,00 
Prírastky +          3 965,00  
Stav k 31.12.2014       21 485,00 
 
3) 083 – Oprávky a opravné položky k dopravným prostriedkom 
Stav k 31.12.2013       497 037,69 
Prírastky +          20 591,25 
Úbytky -                   0,00 
Stav k 31.12.2014       517 628,94 
 
4) 083 – Oprávky a opravné položky k DDHM 
Stav k 31.12.2013          1 410,00 
Prírastky +              676,00 
Úbytky -                  0,00 
Stav k 31.12.2014          2 086,00 
 
A.II.3) Zostatková hodnota 
1) Zostatková hodnota pozemkov 
Stav k 31.12.2013       123 925,53 
Stav k 31.12.2014       123 925,53 
 
2) Zostatková hodnota stavieb 
Stav k 31.12.2013       333 273,23 
Stav k 31.12.2014       475 847,39 
 
3) Zostatková hodnota samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí 
Stav k 31.12.2013       30 922,52 
Hlavná činnosť        19 837,52 
Podnikanie        11 085,00 
Stav k 31.12.2014       30 181,83 
Hlavná činnosť        23 061,83 
Podnikanie         7 120,00 
 
4) Zostatková hodnota dopravných prostriedkov 
Stav k 31.12.2013       29 157,45 
Stav k 31.12.2014         8 566,20 
 
5) Zostatková hodnota DDHM 
Stav k 31.12.2013        1 293,46 
Stav k 31.12.2014           617,46 
 
A.III) Dlhodobý finančný majetok      Nemáme 
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B) Obežný majetok       75 385,06 
B.I) Zásoby         17 483,75 
1) Materiál na sklade – účet 112     17 483,75 
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 31.12.2014 vo výške 17 483,75 €.  
 
Majetok máme poistený: 
- pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou: budovy, stroje, dopravné prostriedky,    
DHM, obstaranie investícií, majetok vo výške 1 617 017,33 €, výška poistného 970,21 €,  
- zásoby – materiál na sklade vo výške 19 786,87 €,  výška poistného 11,87 €,  
- 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     4 101,29 
1) Odberatelia – účet 311      1 907,95 
Z toho:  
Cintorín             255,00 
Hlavná činnosť            982,25 
Podnikateľská činnosť           670,70 
2) Iné pohľadávky – účet 378     2 193,34 
Z toho: 
Hlavná činnosť         1 044,48 
Podnikateľská činnosť       1 148,86 
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       53 800,02 
1) Pokladnica – účet 211              0,00 
2) Ceniny (poštové známky) – účet 213         205,08 
3) Bankové účty – účet 221      53 594,94 
Z toho: 
Účet hlavnej činnosti       39 301,63 
Účet podnikateľskej činnosti      12 430,62 
Účet sociálneho fondu        1 862,69 
 
C) Časové rozlíšenie       1 819,74 
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1) Náklady budúcich období – účet 381     1 819,74 
Náklady budúcich období sa týkajú nasledovných položiek: Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO 
a obcí a Personálny a mzdový poradca, predplatné na ročný prístup na portál Verejnej správy SR, 
poplatok za webovú aplikáciu Geosense Geoportal, poplatok za inzerciu, poistenie majetku – cintorín, 
povinné poistenie vozidiel, nájom za plynové fľaše, ročný licenčný poplatok – Tagra.  

 
PASÍVA 
A) Vlastné imanie                     1 516,01 
A.I) Oceňovacie rozdiely                 0,00 
 
A.II) Fondy          29 371,24 
1) Zákonný rezervný fond – účet 421       29 371,24 
 
A.III) Výsledok hospodárenia       - 27 855,23 
 
B) Záväzky        880 828,24 
B.I) Rezervy             1 713,42 
1) Ostatné krátkodobé rezervy – účet 323         1 713,42 
Z toho: 
- Mzdy za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia PČ           813,42 
- Overenie účtovnej závierky – audit za rok 2014              900,00 
 
B.II) Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy  844 161,31 
1) Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného  
celku – účet 355        844 161,31 
 
B.III) Dlhodobé záväzky          1 931,94 
1) Záväzky zo sociálneho fondu – účet 472       1 931,94 
 
B.IV) Krátkodobé záväzky        33 021,57 
1) Dodávatelia – účet 321             987,05 
2) Prijaté preddavky – účet 324            540,00 
3) Iné záväzky – účet 379          1 528,91 
4) Zamestnanci – účet 331        16 183,29 
5) Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdravot. poistenia – účet 336   10 387,20 
6) Daň z príjmov – účet 341             555,85 
7) Ostatné priame dane – účet 342         1 557,81 
8) Daň z pridanej hodnoty – účet 343        1 281,46 
 
C) Časové rozlíšenie      46 020,52 
1) Výnosy budúcich období – účet 384     46 020,52 
Na tomto účte evidujeme zinkasovaný nájom za hrobové miesto na dobu 10 a 20 rokov.  
 
Účet 771 a 799 majetku operatívnej evidencie 
Účet 771 je účet podsúvahový, ktorého hodnota neovplyvňuje výsledok hospodárenia. Zostatková 
hodnota účtov 771 a 799 k 31.12.2014 je 124 745,72 €.  
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.  
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V roku 2014 zakúpili TS nasledovný majetok: kartotéková skrinka, kancelárska skrinka pod tlačiareň 
a písací stôl, elektrocentrála spolu s vysávačom, meracie koliesko pre meranie vzdialeností, kamerový 
systém, PC a príslušenstvo na Spoločnú správu TS, Pohrebníctvo a Mestský rozhlas, dve informačné 
dvojkrídlové vitríny na Cintorín, ale tiež webová aplikácia Geosense Geoportal pre zobrazenie 
priestorových dát a licencia Memphis Korwin – nový účtovný program pre zjednotenie sa s mestom.  
Formou likvidácie vyradili TS v roku 2014 nefunkčný a poškodený majetok, a to napr.: poškodené 
tlačiarne, staré a nefunkčné PC, výrobník sódy, nefunkčná chladnička v jedálni TS, zdvihák, prenosná 
zváračka, račňa s rukoväťou, benzínová elektrocentrála či motorová kosačka. 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: Potocká Helena, 
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 31.12.2014 MsZ. 
Rozdiel majetku a záväzkov TS mesta Nová Baňa k 31.12.2014 je 1 516,01 €.  
 
 
 
 
 
 
V Novej Bani, dňa 10.4.2015      František Bakoš 
         Riaditeľ TS 
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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 31.12.2014 

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 31.12.2014. 
 
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 1-01. 
 
 
Inventarizovaný majetok podľa súvahy 
AKTÍVA 
A.I. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok účet 019 
 
Stav   k 01.01.2014                                                                        2 361,69 € 
Prírastky         145,-   € 
Úbytky             0,-   € 
Stav   k 31.12.2014                                                                        2 506,69 € 
Sú tu evidované programy Softip, Nájomné, MRP.V priebehu roka bol zakúpený softwér v hodnote 
145.- eur do notebboku. 
 

  
 
A. II. Dlhodobý hmotný majetok účet 022,  029  
1. Stav účtu 022  – Samost. hnut. veci        k 01.01.2014                183 104,08 € 
    Prírastky             0,-   €  
    Úbytky                                                    0,-   €   
    Stav k 31.12.2014                                                                   183 104,08 € 
Sú tu evidované: plynová kotolňa Pod Sekvojou, plynová kotolňa Bernolákova, plynová kotolňa 
Mestský úrad. 
 
2. Stav účtu 029 – Ostatný dlhodobý hm. majetok k 1.1.2014             10 865,27 € 
Prírastky                                                                               1 653,33 € 
Úbytky                                                                                          1 061,09 € 
Stav k 31.12.2014                                                       11 457,51 € 
 
Prírastky v celkovej hodnote 1 653,33 eur predstavujú nákup tlačiarne za 165,- eur, notebooku za 
540,- eur, mobilného telefónu za 57,50 eur, externého disku za 57,50 eur, tri kusy kancelárskych 
stolov za 833,33 eur.  
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Úbytok v celkovej hodnote 1 061,09 eur predstavuje vyradenie dvoch tlačiarní, notebooku, vŕtačky, 
vysávača. Uvedené predmety boli odpísané, používaním opotrebované a oprava nehospodárna, 
notebook bol morálne a fyzicky zastaralý, používal sa už nezabezpečený operačný systém. 
 
 
 
Zostatková hodnota majetku k 31.12.2014 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                                140,97 € 
Samostatné hnuteľné veci a súbory                              84 281,31 € 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                 1 709,64 € 
Spolu:                                                                       86 131,92 € 
 
Majetok je poistený pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou, pre prípad 
krádeže, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. 
 

B.I.  Zásoby      
       Materiál na sklade   účet 112 stav k 1.1.2014                                3 401,26 € 
       Materiál na sklade   účet 112 stav k 31.12.2014                             3 531,02 € 
 
 
B.III. Krátkodobé pohľadávky                                                       17 840,27 € 
 
B.III. 1.Krátkodobé pohľadávky: z toho za   
- 1. účet 311 – Odberatelia k  31. 12.2014                                  9 433,85 €   
   
a./ Po lehote splatnosti:  
 
- za dodávku tepla - odberatelia                                                          791,14 € 
- za dodávku tepla, nájom  a ost. služieb - nájomcovia                        7 159,05 € 
- za ostatné služby                                                                             389,79 € 
- za vyúčtované služby vlastníkom bytov                                            1 093,87 € 
Spolu pohľadávky:                                                                           9 433,85 €                                             
 
Pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané súdom vydaním platobných rozkazov /1/ a exekučnými 
konaniami /9/. V štyroch prípadoch sa pohľadávky vymáhané exekúciou postupne splácajú, jedna bola 
v roku 2014 splatená, v ostatných prípadoch sa v exekúcii naďalej pokračuje. 
 
 
- 2. Účet 341, 343 – Daňové pohľadávky 
- Daň z pridanej hodnoty -  nadmerný odpočet za 12/2014              3 246,18 € 
- Daň z príjmov /predplatené preddavky/                                       5 160,24 € 
Spolu daňové pohľadávky:                                                           8 406,42 € 
   
 
B.IV. Finančné účty  
B.IV.1. Peniaze  účty 211, 213 
          1. 211 - Peniaze v pokladni                                                   475,65 € 
              213 - Ceniny – stravné lístky                                             930,35 € 
Spolu:                                                                              1 406,00 € 
  
          2. Účty v bankách /účty 221/  
             221 – 10 Bežný účet VÚB a soc.fond                                       169 818,98 € 
             221 – 30 Bežný účet fondový GF                                            138 949,75 € 
             221 – 41 Termínovaný vklad 12 mesačný                                 150 000,00 € 
             221 –      Bankové účty spolu:                                                458 768,73 € 
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3. 227 - Účty v bankách - bankové účty vlastníkov bytov spolu       145 573,28 € 
 
Spolu finančné účty:                                                                            605 748,01 € 
 
Účet 221 – 30 - Tieto finančné prostriedky vložili nájomcovia bytov pri podpise zmluvy a sú na 
zábezpeku pri neplatení nájomného a ostatných služieb spojených s užívaním bytu v obytnom dome 
Pod Sekvojou 17,19,21,23 a Pod Sekvojou 25,27,29.  
 
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 37-45 – 22 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. 
 
 
C.    Časové rozlíšenie   
C.1.    Náklady budúcich období - účet 381: 
          Poistenie majetku                                                                      525,83 € 
          Predplatné odb. literatúry, antivírus                                             137,38 € 
          Telefónne poplatky                                                                    135,66 € 
          Nájomné za kanc. priestory, garáž                                                675,40 € 
          Spolu:                                                                                1 474,27 € 
 
C.2     Príjmy budúcich období - účet 385: 
          Z výroby a dodávky tepla            309 449,05 € 
          Z ostatných služieb /dodávka vody, EE, ost./                                 55 916,23 € 
          Spolu:                                                                                           365 365,28 € 

Spolu časové rozlíšenie:                                                                            366 839,55 €  
 
P A S Í V A 
 
A.      Vlastné imanie 
A.I.     Základné imanie  -  účet 411                                                              230 997,00 € 
A.III.   Zákonný rezervný fond -   účet 421                                                      18 422,53 €  
Zákonný rezervný fond bol doplnený prídelom zo zisku  o 1 292,10 eur. 
 
A.IV.   Výsledok hospodárenia minulých rokov   
            Účet - 428 – nerozdelený zisk  /2011,2012,2013/                                    53 052,62 € 
Nerozdelený zisk po vysporiadaní rozdelenia zisku /ročnej uzávierke/ z roku 2011 je 9 562,70 eur, 
z roku 2012 je 19 989,72 eur, z roku 2013 je 23 500,20 eur. 
 
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení                 7 383,16 € 
       /2014/ 
Spolu vlastné imanie:                                                                                          309 855,31 € 

 

 
B.  Záväzky 
B.I.     Rezervy zákonné krátkodobé -  účet 323                                                         
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane soc. zabezpečenia                  3 165,50 € 
Overenie účtovnej závierky                               727,60 € 
Rezerva na znečistenie ovzdušia z PK                                                      96,07 € 
Spolu:                                                                                             3 989,17 € 
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B.II.  Dlhodobé záväzky   
         Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu                                      2 403,16 € 
              
 
B.III.  Krátkodobé záväzky  

           Účet 321 - Dodávatelia                                                                          5 677,09 € 
           Účet 324 - Prijaté preddavky                                                               428 644,94 € 
           Účet 325 - Ostatné záväzky                                                                    5 379,57 € 
           Účet 326 - Nevyfakturované dodávky                                                       1 000,18 € 
           Účet 331 - Záväzky voči zamestnancom                                                   4 714,63 € 
           Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi  soc. poist. a zdr. poist.                           2 928,29 € 
           Účet 342 - Ostatné priame dane /daň zo ZČ/                                               464,58 € 
           Účet 345 - Ostatné dane a poplatky                                                            212,00 € 
 Účet 477 – Záväzky zo správy byt. domov                                             145 469,10 €    

           Účet 479 – Ostatné záväzky /garančný fond/                                                 140 954,97 € 
          Spolu krátkodobé záväzky:                                                                           735 445,35 €                                       

 
C.  Časové rozlíšenie  
          Účet 384 - Výnosy budúcich období   bezopl. prevod plyn. kotolne                     28 397,78 € 
 
Na technické zhodnotenie plynovej kotolne Pod Sekvojou bola poskytnutá v r. 2006 dotácia od Mesta 
Nová Baňa 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 € 
 
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.  k 31. 12. 2014 spravoval  137 bytových jednotiek /b. j./,z 
toho 52 bytov Pod Sekvojou 17-23, 39 bytov Pod Sekvojou 25-29, 24 bytov pod Sekvojou 31-33, 18 
bytov Pod Sekvojou 37-45, 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 2014 sa uskutočnilo 8 výmen  nájomných bytov na ul. Pod Sekvojou.  
 
Podsúvahový účet   
Tepelné zariadenia v prenájme                                                                      547 874,92 € 
 
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 
€.  
 
Podsúvahový účet  
Operatívna evidencia /OTE/ majetku k 1.1.2014                                                3 229,42 € 
Prírastky                                                                  0   
Úbytky                                                       75,12  € 
Stav k 31.12.2014                                      3 179,67 € 
  
Úbytok majetku vedeného v OTE - 75,12 eur. Boli vyradené 3 kancelárske stoly, 2 kalkulačky, 
čerpadlo. Uvedené predmety boli zastaralé, opotrebované. 
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           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 309 855,31 eur. 
 

 

 
 
 
 
 

                                                        Holá Anna                                                                                                                    
                                                                                             konateľ spoločnosti                              
 

 

 



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

Správa o vykonaní inventarizácie a hospodárení spravovaného majetku 
                Mestských lesov spol. s r.o., Nová Baňa  ku dňu 31.12.2014 

 
 
        V zmysle zákona  431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov, príkazu 
primátora  mesta  Nová Baňa a  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Baňa, Mestské lesy spol. 
s r.o., Nová Baňa uskutočnili inventarizáciu majetku ku dňu 31.12.2014. Inventarizácia bola vykonaná 
ku dňu, ku ktorému sa zostavovala riadna účtovná závierka. 
       Inventarizácia majetku bola vykonaná v oblastiach DHM, DNM, DDHM, DDNM, MTZ, 
pokladni, peňažných prostriedkov  na  účte, cenín, pohľadávok a záväzkov z obchodného styku   a  
zásob dreva. Pri inventúre bolo zároveň  skontrolované zabezpečenie ochrany majetku a jeho 
udržiavanie. Inventúra v Mestských lesoch spol. s r.o., Nová Baňa bola zabezpečená ústrednou 
inventarizačnou komisiou a 3 dielčimi inventarizačnými komisiami. 
       Skutočné stavy  majetku a záväzkov zistené inventúrou sa zaznamenali do inventúrnych súpisov. 
Inventúrne súpisy sú účtovné záznamy, ktoré preukazujú vykonanie inventúry, sú súčasťou 
účtovníctva a účtovnej závierky. 
       Stav  majetku,  záväzkov,  rozdielu  majetku  a  záväzkov  v  inventúrnych súpisoch  sa  porovnal 
so stavom v účtovníctve a neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. 
 
Inventarizovaný majetok podľa súvahy 
 
AKTÍVA 
 
A. I. Dlhodobý nehmotný majetok 
 
účet názov účtu stav k 1.1.2014 prírastok  úbytok stav k 31.12.2014 
013 10 software 7 632,88     7 632,88 
019 10 lesný hosp. plán 2 075,68     2 075,68 
 
Dlhodobý nehmotný majetok spolu 9 708,56 EUR 
 
A. II. Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný 
 
účet názov účtu stav k 1.1.2014 prírastok  úbytok stav k 31.12.2014 
021 10 stavby 11 720,25     11 720,25 
022 10 stroje a zariadenia 9 584,35 3 836,00  1 822,35 11 598,00 
022 20 dopr. prostriedky 75 786,37 108 337,61 60 422,00 123 701,98 
022 30 inventár 5 121,03    5 121,03 
 
            Na účte dlhodobého nehmotného majetku sme nezaznamenali prírastok ani úbytok, stav 
 1.1.2014 sa rovná stavu k 31.12.2014.  U hmotného majetku sme v priebehu roka 2014 zaznamenali 
prírastok na účte 022 stroje a zariadenia a to kotol  na pevné palivo Galmet eko do hájenky Bukovina 
vo výške 3 836,00 EUR, dopravné prostriedky a to nákladný automobil TATRA T 815 s hydraulickou 
rukou, vo výške 100 350,11 EUR a motorové vozidlo Lada Niva vo výške 7 987,50 EUR. Úbytok bol 
na účte 022 a to vyradenie kopírovacieho stroja CANON vo výške 1 822,35 EUR a odpredaj 
nákladného automobilu T-815 vo výške 18 256,66 EUR, hydraulickej ruky vo výške 30 325,63 EUR 
a motorového vozidla   LADA-NIVA a to vo výške  11 839,71 EUR.   
 
Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný spolu 152 141,26 EUR. 
  
 



B. I. Zásoby 
 
účet názov účtu stav k 31.12.2014 
112 10 materiál na sklade 1 053,27  
121 10 nedokončená  výroba 12 765,07 
 
 Inventúra drevných zásob sa konala k 31.12.2014 v nasledovných lesníckych obvodoch LO1, 
LO2, LO3. Na jednotlivých odvozných miestach a expedičnom sklade neboli žiadne zásoby.   
 Na zásobách boli zostatky nafty, PHM v jednotlivých motorových vozidlách, ekologického 
oleja do T815 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 5 850,00 EUR a sadenice vo výške 805,20 EUR.  
 Pri inventúre skladových zásob neboli zistené žiadne rozdiely, administratívne alebo skutočné.  
 
Zásoby spolu 13 818,34 EUR. 
 
B. III. Krátkodobé pohľadávky 
 
účet názov účtu stav k 31.12.2014 
311 10-20 pohľadávky z obchod. styku 18 311,04 

311 90 pohľadávky v riešení u exek. 16 897,54 
314 10 poskytnuté preddavky 2 240,76 
378 10 pohľadávky za poistné  382,36 
391 10 opravná položka k pohľad. -15 459,47 
341 10 daň z príjmov PO 2014 10 006,05  

 
 Pohľadávky z obchodného styku za organizáciu predstavujú  35 208,58 EUR,  po lehote 
splatnosti 35 208,58 EUR. Pohľadávky po lehote splatnosti sa riešia splátkami, sú  v konkurze, 
u exekútora  a mnohé z nich boli uhradené v januári 2015. K pohľadávkam, ktoré sú v konkurze, boli 
vytvorené aj opravné položky vo výške 15 459,47 EUR. Hodnotu pohľadávok navyšuje záloha za 
palubnú jednotku, zostatok nespotrebovaného mýta, súdny poplatok (exekúcia CEN-TECH, s.r.o.,  J. 
Švec - AGROFARM), nevyúčtovaná záloha za teplo 2014 (Ulica bernolákova), spolu vo výške 
2 240,76 EUR, nespotrebované poistné  za odpredané a darované motorové vozidlá vo výške 382,36 
EUR a daň z príjmov za rok 2014 vo výške 10 006,05 EUR.  
 
Krátkodobé pohľadávky spolu 47 837,75 - 15 459,47 = 32 378,28 EUR 
 
B. V. Finančné účty 
 
účet názov účtu stav k 31.12.2014 
211 11 pokladňa 53,37 
213 10 stravné lístky 406,40 
221 10 bežný účet 44 796,51 
221 18 termín. účet - rezervný fond 10 845,80 
221 50 sociálny fond 610,87 
261 10 peniaze na ceste 0,68 
 
Finančné účty spolu 56 712,27 EUR. 
 
B. Obežný majetok spolu 118 368,36 - 15 459,47 = 102 908,89 EUR. 
 
 
 
 



C. 2. Náklady budúcich období rok 2014 
 
účet názov účtu stav k 31.12.2014 
381 10 poistenie áut, majetku a LS   1 658,56 
381 20 knižné periodiká, doména 90,60 
381 30 telefónne poplatky  61,66 
381 40 nájomné mestu Nová Baňa 1 257,13 

         
            Náklady budúcich období predstavujú náklady, ktoré patria do roku 2015. Ide o poistenie áut, 
majetku MsL a hájenky Bukovina, zamestnancov (lesníkov LS), knižné periodiká, Doména Lesy NB,  
telefónne poplatky a nájomné mestu Nová Baňa za priestory na Ulici bernolákovej (kancelárie, 
garáže).     
 
C.  Časové rozlíšenie nákladov a výnosov spolu 3 067,95 EUR. 
 
PASÍVA 
 
A. Vlastné imanie  
 
účet názov účtu stav k 31.12.2014 
411 10  základné imanie 16 597,00 
421 22 zákonný prídel do RF 9 722,50 
428 00 nerozd. zisk minulých rokov 158 793,99 
 hosp.výsledok po zdanení 1 075,23 
 
Vlastné imanie spolu 186 188,72 EUR. 
 
B. I. Dlhodobé záväzky  
 
účet názov účtu stav k 31.12.2014 
472 10 záväzky zo soc. fondu                                   644,15 
 
Dlhodobé záväzky vo výške 644,15 EUR. 
 
B. IV. Krátkodobé záväzky                
 
účet názov stav k 31.12.2014 
321 10 záväzky z obchod. styku 497,95 
325 15  ostatné záväzky /str. lístky/  57,95 
326 10 nevyfakt. dodávky, energie 755,17 
326 20 nevyfakt. dodávky, telefóny 22,79 
326 40 nevyfakt. dodávky, publikácie  54,11 
331 10 zamestnanci, mzdy 5 602,52 
336 10-30 zúčt. s inšt. soc. zabezpeč. 3 610,04 
342 10 daň zo závislej činnosti 775,92 
343 00 DPH 12/2014  256,58 
345 10 daň za ubytovanie háj. Bukovina 533,65 
 
          Krátkodobé záväzky tvoria záväzky z obchodného styku (dodávatelia), v lehote splatnosti vo 
výške 497,95 EUR, stravné lístky zamestnancov, nevyfakturované dodávky energií (elektrická energia 
MsL Ul. bernolákova - garáže, kancelárie), telefónnych poplatkov, publikácií, mzdy zamestnancov 
12/2014, zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia 12/2014, daň zo  závislej  činnosti 12/2014, DPH 



za 12/2014, daň za ubytovanie (hájenka Bukovina)   za IV.Q.2014 a doplatok cestnej dane za rok 
2014.  
Krátkodobé záväzky vo výške 12 166,68 EUR. 
 
B. V. Rezervy zákonné krátkodobé 
 
účet názov účtu stav k 31.12.2014 
323 10 rezerva na nevyč. dovolenky 3 494,13 
323 20 rezerva  na AUDIT  rok 2014 700,00 
323 30 rezerva na teplo 2014 1 096,13 
 
           Rezervy tvoria nevyúčtované dovolenky za rok 2014 čerpané v roku 2015, rezerva  na AUDIT 
za rok 2014, rezerva na energie (teplo za rok 2014). 
 
Rezervy zákonné krátkodobé spolu 5 290,26 EUR. 
 
B.  Záväzky spolu 18 101,09 EUR.   
  
         Hospodársky výsledok  za účtovné obdobie  2014 po zdanení 1 075,23  EUR. 
 
Majetok inventarizovaný na podsúvahových účtoch 
 
Prenajatý majetok 
 
Účet Názov stav k 31.12.2014 
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. 38 110,31 
 
Prenajatý majetok spolu 4 349 239,06 EUR. 
 
  Prenajímateľ mesto Nová Baňa prenechal nájomcovi Mestským lesom spol. s r.o., Nová Baňa 
na dočasné užívanie lesné pozemky vo vlastníctve mesta Nová Baňa nachádzajúce sa v k. ú. Nová 
Baňa  a ďalší  majetok súvisiaci s činnosťou spoločnosti. V priebehu roka 2014 sme na  tomto majetku 
evidovaného na podsúvahových účtoch zaevidovali prírastky a úbytky: 
 
              Prírastky v roku 2014 na DDHM boli nasledovné:  
 
Tachografová karta, nákladný automobil  58,97 
HP Laser Jet Pro P1102/A4-tlačiareň 90,00 
Informačné tabule 5 ks x 736,21 3 681,07 
Info.turistická tabuľa 1 ks 336,00 
Panoramatické tabule 3 ks x 475,06 1 425,17 
Lavičky 8 ks x 60,88 487,07 
Kancelárske kreslo MIAMI 77,00 
Kancelárske kreslo MIAMI 77,00 
Signovacie kladivo-Latschbacher 74,25 
Zásobník na štítky-Latschbacher 81,00 
Kopírovací stroj CANON IR2520 850,00 



Prírastky na DDHM  v používaní predstavujú 7 237,53 EUR. 
    
            Úbytky v roku 2014 na DDHM boli nasledovné: 
 
Polička odkladacia T-815 80,16 
Prívesný vozík 325,30 
Plachta na prívesný vozík 220,74 
Laserová tlačiareň XEROX 63,90 
 
Úbytky DDHM predstavujú 690,10 EUR 
 
 Vyhlásenia zamestnancov, že všetky doklady týkajúce sa stavu a pohybu hospodárskych 
prostriedkov boli predložené inventarizačnej komisii a sú priložené k inventúre. 
 Účty, na  ktorých  sa  eviduje DHM, DNM, DDHM, DDNM, MTZ, nedokončená výroba, 
pokladňa, peňažné prostriedky na účtoch, ceniny, pohľadávky a záväzky boli odkontrolované 
s hlavnou knihou k 31.12.2014. Inventúrou  neboli  zistené  žiadne  rozdiely.  Rozdiel  medzi  
majetkom  a   záväzkami  spoločnosti je 186 188,72 EUR.  
 
 
V Novej Bani dňa  31.03.2015    
 
 

 
                                                                                                      Viťazoslav Chrappa 
                                                                                                       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 31.12.2014 
 
 
 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-
2014/02276/13634 zo dňa 11.12.2014 a príkazu riaditeľky školy Mgr. Márii Považanovej  k vykonaniu 
inventarizácie vykonaná k 31.12.2014 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): 
 

Názov Účet OC 
k 01.01.2014 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presun 
+ / - 

Oprávky za 
rok 2014 

ZC 
k 31.12.2014 

Dlhodobý 
nehmotný majetok 

018 1.330,77    1.330,77 --- 

Stavby 021    2.144.946,73    836.068,56 1.308.878,17 

Samostatné 
hnuteľnéveci 
a súbory hnut. vecí 

022  

     51.387,97   

 

 

 

544,71 

  

40.413,08 

 

10.430,18 

Drobný dlhodobý 
hmotný majetok 

028 33.005,68    33.005,68 --- 

Pozemky 031     32.501,16           32.501,16 

Obstaranie DHM 042 4.776,-     4.776,- 

Spolu DHM  2.267.948,31  544,71  910.818,09  1.356.585,51 

 
 
Úbytky     -  univerzálny stroj LIPSA v hodnote 544,71 eur bol vyradený z dôvodu poškodenia a 
nefunkčnosti. Oprava uvedeného stroja nie je možná z toho dôvodu, že náhradné diely sa v súčasnej 
dobe už nevyrábajú. 
 
 
 

Názov Účet Zostatok 
k 31.12.2014 Popis 

Bankové účty-SF 221   2.549,25 Finančné prostriedky sociálneho fondu 

Bankové účty-
depozit 

221       59.189,70  Prostriedky na mzdy 43.751,41€, odvody 15.216,29 €,  

dohody 222,00 €  

Stravovací účet 221 7.016,85 Finančné prostriedky na nákup potravín ŠJ 

Výdavkový účet 222      66,65 Neminuté finančné prostriedky 

Príjmový účet 223      0,02 Úrok z bežného účtu 

Spolu      68.822,47 Finančné účty 

Materiál 112           994,39 Potraviny na sklade v hodnote  994,39 eur  

Náklady budúcich 
období 

381           705,26  Faktúry dodávateľom 



Pohľadávky 
z nedaň. prij.obci 

318            73,00  Neuhradené príjmy – školné ŠKD 9,00 eur a režijné 

náklady ŠJ 64,00eur  

 
Aktíva spolu 1.427.180,63 
 
1.356.585,51 eur (zostatková hodnota DHM) + 68.822,47 (bankové účty) + 994,39 (potraviny na 
sklade) + 705,26 (náklady budúcich období) + 73,00 eur (neuhradené príjmy)  
 
 
Pasíva (prehľad ): 
 

Názov Účet Zostatok 
k 31.12.2014 

Popis 

Hosp.výsledok 
(rozdiel majetku a 
záväzkov) 

428 660,58 - 28.212,72 € HV za predchádzajúce obdobie 

28.873,30 € HV za účtovné obdobie 

Nevyfakturované 
dodávky 

326 2 108,66 COOP Jednota Žarnovica 

Prijaté preddavky 324 5 902,58 Prijaté preddavky na školské stravovanie5 824,58 € a  

prijatý preddavok za režijné náklady ŠJ 78,00 € 

Dodávatelia 321    44,68 

 

Neuhradené faktúry - DATALAN Bratislava 15,94eur  

a Slovak Telecom, a.s. Bratislava 28,74 eur 

Závazky voči 
zriaďovateľovi 

351   73,02 Zučtovanie odvodov príjmov – z toho 73,00 eur 

nevyinkasované príjmy a 0,02 eur úrok z bežného účtu 

Závazky voči 
zriaďovateľovi 

355 1 352 499,81 Zostatková cena majetku 1 352 433,16eur   

a  neminutá dotácia 66,65 eur 

Dlhodobé záväzky 
zo SF 

472 2 549,25 Neminuté finančné prostriedky na účte sociálneho fondu 

Závazky voči 
zamestnancom 

331 33 415,33 Mzdy pre zamestnancov za 12/2014 

Zúčt.s orgánmi soc.a 
zdrav.poistenia 

336 20 750,62 Odvody do zdravotnej, sociálnej poisťovne a príspevok 

zamestnávateľa na DDP za 12/2014  

Ostatné priame dane 342 4 413,18 Daň zo mzdy za 12/2014 

Iné záväzky 379   610,57 Odborové príspevky, DDP zamestnanca, 

pôžičky,sporenie, záväzky 

Výnosy budúcich 
období 

384 4 152,35 Z cudzieho zdroja – oprava strechy 

 
Spolu pasíva 

  

1.427.180,63 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Podsúvahové účty 
 

Názov Účet ZC 
k 01.01.2014 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

ZC 
k 31.12.2014 

DDHM 751 174 031,91 12 218,77 4 011,79 182 238,89 

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

Kabinetné zbierky 754   44 254,91  2 074,89    635,99   45 693,81 

Učebnice 756  12 452,24 3 339,57 1 592,71 14 199,10 

Cudzí majetok 758    9 534,68 13 937,28 --- 23 471,96 

Spolu  246 385,62 31 570,51 6 240,49 271 715,64 

 
 
DDHM 

 
Prírastky     12.218, 77 € 
 
 1 ks počítačová zostava s príslušenstvom pre vedúcu ŠJ  v hodnote  515,84 eur, 1 ks drez jednodielny 
do ŠJ v hodnote 338,68 eur, 1 ks mäsodoska do ŠJ  v hodnote 78,16 eur, 1 ks tenisové stĺpiky na 
multifunkčné ihrisko  v hodnote 236,-  eur, 1 ks tenisová sieťka  HuckProfi na multifunkčné ihrisko  
v hodnote 167,- eur, 2 ks počítač Comfor Boxer v celkovej hodnote 572,- eur, 6 ks notebook ASUS   
v celkovej hodnote 1.654,68  eur, 12 ks katedra na notebook  pre II. stupeň v celkovej hodnote 
2.148,-  eur, 1 ks chladnička LG 30l do ŠJ  v hodnote 130,- eur, 1 ks florbalový set Tempish Zero  do 
CVČ v hodnote 109,99 eur,  1 ks čerpadlo ponorné Pedrollo do ŠJ   v hodnote 173,02 eur,  1 ks 
univerzálny brúsiaci stroj  v hodnote 59,- eur, 1 ks počítačová zostava s príslušenstvom  COMFOR  
v hodnote 734,70 eur, 1 ks stôl pracovný do ŠJ  v hodnote 529,86 eur, 1 ks tlačiareň v hodnote 309,-  
eur, 1 ks prevodník SAMSUNG v hodnote 65,96 eur,  1 ks skrinka na tablety v hodnote 280,- eur,  3 ks 
projektor BENQ v celkovej hodnote 888,51 eur, 3 ks držiaky na projektor spolu s káblom v celkovej 
hodnote 157,08 eur, 2 ks notebook ASUS v celkovej  hodnote 655,20 eur,  2 ks switch 16port 
v celkovej hodnote 118,30 eur, 1 ks router Netgear v hodnote 36,48 eur, 1 ks skartovačka v hodnote 
49,90 eur, 2 ks stôl pracovný do ŠJ v celkovej hodnote 1 077,54 eur, 1 ks bezkontaktná čítačka 
v hodnote 826,77 eur a 1 ks policová zostava do ŠJ v hodnote 307,10 eur  
 
Úbytky         4.011,79 € 
 
 – vyradené boli 2 ks koberca, 2 ks vaky z ŠKD, 1 ks chrániče kolien, 1 ks brankárske rukavice, 1 ks 
stolička, 1 ks drez dvojdielny, 1 ks škrabka zemiakov, 3 ks počítače, 1 ks dataprojektor a 1 ks digitálna 
kopírka  
 

 
 
Kabinetné zbierky 

 
Prírastky        2.074,89 
 
- žiacka knižnica pre 1. stupeň – 13 ks kníh „Rozprávky a povesti“ v hodnote 77,22  eur, 13 ks 
kníh „Vežovníček“ v hodnote 87,36 eur, 13 ks kníh „Mimi a Líza“ v hodnote 132,08 eur, 13 ks kníh 
„Dokonalá Klára“ v hodnote 72,93 eur, 13 ks kníh „Pes Celebes a mačka Kamčatka“ v hodnote 76,18 
eur, 13 ks kníh „Peťka, ja  a osem trpaslíkov“ v hodnote 43,21 eur 



- žiacka knižnica pre 2. stupeň – 2 ks knihy „Čarodejník z krajiny OZ“ v celkovej hodnote 26,90 
eur, 2 ks knihy „O chlapcovi, ktorý plával s piraňami“ v celkovej hodnote 17,90 eur, 2 ks knihy 
„Detektív Kalle Blomkvist“ v celkovej hodnote 14,30 eur a 2 ks knihy „Môj dedko Rýchly Šíp“ v celkovej 
hodnote 17,90 eur  
-  ŠKD – 8 ks spoločenská hra „DOBBLE“ v celkovej hodnote 89,20 eur, 1 ks nástenné hodiny pre 4. 
odd. v hodnote 5,90 eur, 2 ks lego Friends v celkovej hodnote 98,98 eur, 2 ks Zámok v celkovej 
hodnote 41,98 eur, 4 ks lego Technic v celkovej hodnote 82,91 eur, 2 ks Funny Frenciez v celkovej 
hodnote 59,98 eur, 1 ks Divadlo v hodnote 33,98, 1 ks spoločenská hra Tučniaky v hodnote 19,99 eur, 
1 ks lego City v hodnote 29,99 eur, 1 ks šachy v hodnote 11,99 eur, 1 ks Frozen v hodnote 8,99 eur, 1 
ks spoločenská hra Slovensko v hodnote 26,99 eur,  1 ks Puzzle 500 ks v hodnote 8,56 eur, 1 ks lego 
kompatibilné v hodnote 12,48 eur, 1 ks dráha v hodnote 20,- eur a 6 ks kovových autíčok v celkovej 
hodnote 8,71 eur    
- práca s počítačom – 14 ks myš ASUS v celkovej hodnote 142,38 eur, 1 ks pamäť RAM 2GM 
v hodnote 22,48 eur, 2 ks multimediálne CD k Šlabikáru pre 1. ročník, 1 ks Hravé čítanie – kreatívne 
úlohy pre žiakov 1. stupňa /materiály pre učiteľa + CD/  
- učiteľská metodická knižnica pre 1. stupeň – 1 ks Hravé čítanie s porozumením 7-8 rokov 
v hodnote 2,70 eur, 1 ks Hravé čítanie s porozumením 8-9 rokov v hodnote 2,70 eur, 1 ks Hravé 
čítanie s porozumením 9-10 rokov v hodnote 2,70 eur, 3 ks metodickej príručky Slovenský jazyk pre 4. 
ročník  
- pestovateľské práce – 1 ks fúrik BANTAM ZN 85 l v hodnote 49,24 eur 
- kabinet etickej výchovy – 1 ks kniha „STRESY“ v  hodnote 12,- eur, 2 ks metodická príručka 
spolu s DVD „Netolerancia sa netoleruje“   
- multifunkčné ihrisko  – 1 sada tyčky pre dvojhru v hodnote 28,- eur, 1 ks stredová páska 
v hodnote 13,- eur, 1 ks závažie na stredovú pásku v hodnote 35,- eur 
- CVČ – 1 ks USB kľúč v hodnote 13,- eur, 12 ks ringo krúžok  v celkovej hodnote 35,40 eur, 3 ks 
indiánska hra v celkovej hodnote 24,99 eur, 3 ks disk modrej farby v celkovej hodnote 19,17 eur eur 
  - kabinet telesnej výchovy pre 5.- 9 ročník -   18 ks volejbalových lôpt z NADÁCIE COOP 
Jednota v hodnote 36,-  eur, 10 ks dres + trenky NEATH azúrovo modrej farby v celkovej hodnote 
179,60 eur a 1 ks dres RAMOS pre pedagóga v hodnote 12,53 eur  
  - kabinet telesnej výchovy pre 1.-4.ročník –   4 ks  Frisbee – športový disk,  1 ks žinenka  
/modro-žltá/ ,   1 ks CD – Hudba /tanečné a rytmické nahrávky/,  4 ks kužel ,  1 ks švihadlo na 
skákanie /bielo-ruž./,  3 ks prekážky  /20-60 cm/, 1 ks  diagnostika zdatnosti,  1 ks gumový odrážač, 1 
ks fit lopta, 1 ks  plavecké slíže, 1 ks  slackline  /naťahovacia guma/, 1 ks  slideboard /trenažér/,  1 ks  
overball, 1 ks  dyna-band  /naťah. gum. pás/  
- kabinet cudzích jazykov – 2 ks BerlinerPlatz 1+ pracovný zošit v cene 7,19 eur, 1 ks Essential 
Teacher Knowledge Book and DVD Pack v cene 15,- eur, 1 ks   Challenging Children v cene 14,- eur, 1 
ks Learning Teaching 3rd edition + DVD v cene 28,50 eur, 1 ks  Schritteinternational 1 + CD v cene 
6,99 eur, 1 ks  Schritteinternational 2 + CD v cene 11,65 eur, 1 ks Schritteinternational 3 + CD v cene 
15,44 eur, 1 ks Schritteinternational 4 + CD v cene 9,70 eur, 1 ks  Schritteinternational 5 + CD v cene 
6,99 eur, 1 ks Tangramaktuell 1 (1-4) + CD v cene 7,11 eur, 1 ks  Tangramaktuell 1 (5-8) + CD 
v cene 7,11 eur, 1 ks Tangramaktuell 2 (1-4) + CD v cene 7,11 eur, 1 ks  Tangramaktuell 2 (5-8) + 
CD v cene 10,- eur, 1 ks  Tangramaktuell 3 (1-4) + CD v cene 7,11 eur , 1 ks Teaching Englishas a 
Second or ForeignLanguage v cene 17,- eur, 1 ks   The Practice of English Language Teaching 4th 
Edition Book and DVD Pack v cene 17,-  eur, 1 ks Straightforward Intermediate v cene 20,34 eur,   1 
ks Straightforward Pre Intermediate  v cene 14,20 eur, 1 ks  Straightforward Upper Intermediate 
v cene 21,69 eur, 1 ks  WIR 1 – metodická príručka v cene 8,42 eur, 1 ks WIR 1 – Arbeitsbuch + CD 
v cene 6,72 eur, 1 ks WIR 1 – učebnica + pracovný zošit CD v cene 13,52 eur  
- kabinet 1.-4.ročník – 4 ks spoločenská hra „DOOBLE“ v celkovej hodnote 44,60 eur, 1 ks dar 
pracovné materiály pre učiteľa „Hravé čítanie – kreatívne úlohy pre žiakov I. stupňa“  
 
 
 
 
Úbytky            635,99 € 
 
- vyradené boli knihy a učebné pomôcky, ktoré sú zničené, nefunkčné, opotrebované, zastaralé,  
nekorešpondujú s učebnými osnovami a sú nepoužiteľné pri vyučovacom procese 
 

 



Učebnice   
 
 
Prírastky        3.339,57  € 
 
-  z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava boli na základe potvrdenej objednávky na 
školu  prostredníctvom  distribútora  dodané  učebnice a pracovné zošity pre žiakov I. a II. stupňa 
v počte 1.867 ks  
 
Úbytky           1.592,71  € 
 
- vyradené boli pracovné zošity z náboženskej výchovy, etickej výchovy, matematiky, včetne učebníc 
pre všetkých žiakov 1. ročníka, ktoré sú určené len na jeden školský rok, poškodené učebnice  a 
učebnice, ktoré už nespĺňajú kritériá vyučovacieho procesu v celkovom počte 955 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  v rámci  národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho 
systému regionálneho školstva“   dodaný na základe „Zmluvy o výpožičke“ z Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Bratislava ďalší majetok  a taktiež  v rámci projektu „Moderné vzdelávanie – 
digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“  na základe „Zmluvy o účasti na projekte 
a o zapožičaní didaktickej techniky“ dodaný majetok z Ústavu informácií a prognóz školstva Bratislava.      
 
Prírastky        13.937,28  € 
 
- v rámci národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ bol na 
Základnú školu Jána Zemana Nová Baňa dodaný nasledovný majetok:  1 ks interaktívna tabuľa spolu 
s projektorom a konzolou k projektoru v celkovej hodnote 1.800,- eur, 1 ks notebook Lenovo 
ThinkEdge v hodnote 696,- eur, 1 ks Wifi Router v hodnote 120,- eur a 20 ks tabletov Samsung 
Galaxy Note 10.1 včetne obalov v celkovej hodnote 9.120,- eur. V rámci národného projektu „Moderné 
vzdelávanie – digitálne vzdelávanie  pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ bola  na školu dodaná   1 
ks interaktívna tabuľa SMART vrátane dataprojektoru s príslušenstvom v hodnote 1.687,20 eur, 1 ks 
notebook Lenovo Thinkpad v hodnote 420,- eur a 2 ks reproduktory GENIUS v celkovej hodnote 94,08 
eur.  
 

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 20.01.2015     
 
 
 
 
                                                                                          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 31.12.2014 

 
 
 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 
11.12.2014 a príkazu riaditeľky školy Mgr. Marty Urdovej k vykonaniu inventarizácie vykonaná 
k 31.12.2014 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 1.1.2014 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

Oprávky za 
rok 2014 

ZC 
k 31.12.2014 

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

Stavby 021  110 152,99 0 0 0    48 633,97      61 519,02  

Samostatné 
hnuteľné veci 
a súbory hnut. vecí 

022    38 142,56 

  

1 800,00  1 138,71 0    18 908,21       19 895,64 

Spolu DHM  153 334,72   1 800,00       1 138,71 0    67 542,18      86 453,83 

 
Samostatné hnuteľné veci  
prírastok 1 800,00 € - nákup hudobného nástroja - heligónka 
úbytok     1 138,71 € - vyradená počítačová zostava PC 766/18+príslušenstvo 
 
 

Názov Účet Zostatok 
k 31.12.2014 

Popis 

Bankové účty-SF 221       392,73 Fin.prostriedky soc. fondu 

Bankové účty-
depozit 

221      20 582,81 Prostriedky na mzdy 14 533,49 €, odvody 5 322,94 € 

DoVP 726,38 € 

Príjmový účet 223      0  

Výdavkový účet 222       79,75 Neminuté finančné prostriedky 

Spolu      21 055,29 Finančné účty 

    

    

Pohľadávky 
z nedaň.príjmov 
obcí 

318 8,00 Nevyinkasované príjmy 

Náklady budúcich 
období 

381         133,64 Faktúry dodávateľom-predplatné časopisov, poistné 

 
 
 



Aktíva spolu 107 650,76 € 
86 453,83 (zostatková hodnota DHM) + 21 055,29 (bankové účty) +133,64 (náklady budúcich 
období)+pohľadávky z nedaňových príjmov obcí 
  
               
Pasíva (prehľad v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta): 
 

Názov Účet Zostatok 
k 31.12.2014 Popis 

Hosp.výsledok 
(rozdiel majetku a 
záväzkov) 

428  7,30 - 5 426,42 € HV za predchádzajúce obdobie 

  5 433,72 € HV za účtovné obdobie 

Zúčtovanie odvodov 
príjmov RO 

351    8,00  8,00 € nevyinkasovné príjmy-školné 

Záväzky voči 
zriaďovateľovi 

355       86 533,58 86 453,83 € - zostatková cena majetku  a zvyšok 

neminutej dotácie (79,75 €) 

Dlhodobé záväzky 
Záväzky zo SF 

472           392,73 Neminuté finančné prostriedky na účte SF 

Dodávatelia  321        126,34 Neuhradené faktúry k 31.12.2014 

Záväzky voči 
zamestnancom 

331    12 041,39 Mzdy pre zamestnancov za 12/2014 

Zúčt.s orgánmi soc.a 
zdrav.poistenia 

336         7 320,41 Odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a 

príspevok ZM na DDP za 12/2014 

Ostatné priame dane 342         1 138,09  Daň zo mzdy za 12/2014 

Iné záväzky 379             82,92 Odbor.príspevky ,DDP zamestnanca 

Spolu pasíva       107 650,76  

 
 
Podsúvahové účty: 
 

Názov Účet ZC 
k 01.01.2014 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

ZC 
k 31.12.2014 

DDHM 751     52 586,94 3 268,20 1 199,06 54 656,08 

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

OTE 753 4 555,00 41,90 165,93 4 430,97 

Kabinetné zbierky 754 4 590,97 34,00 0,00 4 624,97 

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

Spolu       63 290,49 3 344,10 1 364,99 65 269,60 

 
 
 
DDHM  
  
Prírastky  3 268,20 € - zakúpili sme flautu (1390 €), 1 ks dimavery 36-tyčinkové (79,95 €) , koberce 
do 2 tried (181,79 €), cimbal (135,46 )-prebraný do správy od mesta Nová Baňa, paličky na cimbal 2 
páry (180 €), záves na skrinky na topánky (109 €), 3 ks bezdrôtového náhlavového setu do LDO (330 
€), bubon-cajon (155 €), kufor na heligónku (102 €) a počítačovú zostavu do zborovne (605 €) 
 



Úbytky 1 199,06 € – vyradili sme reprosúpravu stereo (281,82 €), zosilňovač (218,75 €), skriňu 
dvojderovú (47,80 €), el.kosačku (85,97 €), tubu B (179,25 €), pianíno fibich (285,47 €) a počítačovú 
zostavu (100 €) 
 
DDNM 
 
Prírastky 0 €   
Úbytky 0 € 
 
OTE   
 
Prírastky 41,90 € - zakúpili sme 1 ks koberec tkaný  (20 €) a rebrík hliníkový (21,90 €).  
 
Úbytky 165,93€ – vyradený príborník (28,55 €), skriňa malá (12,61 €), knihovňa (21,24 €), skriňa 
(31,53 €), skriňa dvojdverová (24,07 €), 2 ks trúbky (37,31 €), zvonkohra (10,62 €)  
 
Kabinetné zbierky 
 
Prírastky 34,00 € - zakúpené noty do kabinetných zbierok.  
Úbytky 0 €  
 
Učiteľská knižnica 
 
Prírastky 0 € 
Úbytky 0 € 
 
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 23.02.2015 
 
 
                      Mgr.Marta Urdová  
                                   riaditeľka ZUŠ 
 
 
 
 



                Centrum voľného času,   Bernolákova 30,   968 01   Nová Baňa 
 
                                                          S P R Á V A 
 

o  inventarizácii a o hospodárení s majetkom mesta v správe CVČ k 31. 12. 2014 
 
     Inventarizácia bola vykonaná v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. k 31. 12. 2014 na 
základe príkazu primátora mesta k vykonaniu inventarizácie majetku a záväzkov. Inventarizáciu 
vykonala ústredná inventarizačná komisia, ktorú menoval primátor mesta.    
 
 
AKTÍVA  
1. Budovy  - Hodnota budovy bola v roku 2014  79 442,49 € , oprávky 26 795,31 €, úbytok – 
prírastok 0,- €, zostatková cena 52 647,18 €.   
 
2. Pozemky – Hodnota pozemkov bola k 31.12.2014 6 675,30 €, úbytok – prírastok 0,- €. 
 
3. Bankové účty - zostatky k 31. 12. 2014:  
   1. výdavkový účet               11,50  € 
   2. príjmový účet                  17,03  € 
   3. depozitný účet            4 333,56  € 
   4. sociálny fond                  220,09  € 
 
4. Pokladňa - účtovný stav súhlasí so skutočným stavom pokladne, zostatok k 31. 12. 2014 
    je nulový. 
 
 5. Príjmy budúcich období :preplatok el. energia  606,73 € a preplatok za plyn 893,82 € 
  
Aktíva spolu:       65 405,21 € 
 
PASÍVA 
1. Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov)  -            +  1 454,21 €  sa skladá: 
 - nevyfakturované dodávky                      -      46,34  € 
 - preplatok plyn rok 2014 vrátené v r. 2015                           +   893,82  €  
 - preplatok el. energia rok 2014 vrátené v r. 2015                                   +   606,73  € 
 
 
2. Záväzky voči zriaďovateľovi                                                    59 347,51 €                                  
- zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku                               59 322,48  € 
- nevyčerpaná dotácia – zostatok na bežnom účte                                            8,05 € 
- neodvedené príjmy                                                                                    16,98 € 
 
3. Dlhodobé záväzky  
- Záväzky zo sociálneho fondu                           220,09 €                 
 
4. Krátkodobé záväzky 
- nevyfakturované dodávky                46,34 € 
- zamestnancom – mzdy na účet za 12/2014                                         2 608,07 € 
- poisťovniam – odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovni za 12/2014       1 553,58 € 
- daňovému úradu – preddavková daň zo mzdy za 12/2014                     175,41 € 
- Spolu krátkodobé záväzky          4 383,40 €   
 
Pasíva spolu:       65 405,21 € 
 
 
 
 
 



PODSÚVAHOVÉ ÚČTY 
 
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok - stav k 31. 12. 2014 bol 19 108,71 €  
 
Prírastky za rok 2014: 1 307,90   €.                                                                                                                       
Boli  zakúpené  nasledovné  položky:                                                                                                       
 
Priemyselný vysávač – 295,00 €, šijací stroj – 178,00 €, rádiomagnetofón – 85,00 €, kuchynský drez – 
44,90 €, PC HP Compax Elite 8000 – 280,00 €, vstavaná skriňa – 425,00 € 
 
 
Úbytky za rok 2014: 4 848,72  € 
Boli vyradené nasledovné položky: 
 
Reštauračný stôl Bučina – 32 ks ( 1 ks 112,86 €) 3 611,52 €, multifunkčné zariadenie Canon – 102,00 
€, koberec – 143,90 €, Počítač – 626,50 €, CD prehrávač – 364,80 € 
 
Drobný dlhodobý nehmotný majetok – softwér stav k 31. 12 2014 bol 857,95 €   
 
Prírastky za rok 2014:  0 €                                                                                                                            
Úbytky    za rok 2014: 0 € 
 
Budova Centra voľného času je poistená v Komunálnej poisťovni . Je to poistenie pre prípad 
poškodenia alebo zničenia majetku živelnou alebo vodovodnou udalosťou. 
 

Inventarizácia bola vykonaná v stanovenom termíne, rozdiely medzi skutočným a účtovným 
stavom inventarizačnou komisiou zistené neboli. 
 
 
V Novej Bani dňa 27. 2. 2015   
 
 
 
                                                                                 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. 2014 
 
 K 31. 12. 2014  bola vykonaná inventarizácia majetku MŠ a ŠJ. Inventúra bola vykonaná 
v zmysle zákona  o účtovníctve číslo 431/2002 na základe príkazu primátora mesta k vykonaniu 
inventarizácie majetku a záväzkov. Inventarizáciu vykonala ústredná inventarizačná komisia menovaná 
primátorom mesta a dielčie inventarizačné komisie v počte 3 menované riaditeľkou MŠ Nábrežná.  
  
 
Na základe zistených skutočností predkladáme nasledovné údaje: 
 
Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014 v €: 

Aktíva:    Obstarávacia cena  Zostatková hodnota   

       k 31. 12. 2014         k 31. 12. 2014  

1. Pozemky:           32 741,27 €       32 741,27 €   

2. Stavby:                              458 737,05 €                        256 749,66 € 

3. Samost.hnut.veci          15 646,84 €                  3 373,16  € 

    Spolu:                                                 507 125,16 €                      292 864,09  € 
 
 
Celkové odpisy majetku v roku 2014 boli v sume 12 519,09 €. 
Celkové oprávky dlhodobého majetku k 31.12.2014 boli 214 261,07 €. 
 
 
4. Zásoby: 
Krátkodobé zásoby – potraviny           2 510,38 € 
 
5. Pohľadávky:        0,- € 
                             

6. Bankové účty: 
Bežný výdavkový účet                         14,99 €         
Depozitný účet                               35 032,94 €  
Sociálny fond                                               1 029,05 €  
Príjmový účet                                                   23,00 €  
Stravovací účet                                                          4 120,12 € 
Spolu bankové účty:                                                                             40 220,10 € 
 
7. Pokladnica                                                                                                   0,- € 
 
8. Príjmy budúcich období 
Preplatok plynu r. 2014                                                                          4 987,56 € 
 
 
 
Spolu aktíva :                                                                                      340 582,13 € 
 
 
 
 



 
Pasíva: 
 
1. Výsledok hospodárenia -rozdiel majetku a záväzkov                      4 857,38 € 
ktorý sa skladá z: Preplatok RN ŠJ Kolibská                                                   - 52,00 € 
Preplatok RN ŠJ Nábrežná                                                                           - 37,00 € 
Preplatok RN Štúrova                                                                                  - 43,00 € 
Preplatok – plyn r. 2014                                                                            4 987,56 € 
Škol.strav. – rozdiel v zaokr. ŠJ Nábrežná                                                          1,80 € 
Škol.strav. – rozdiel v zaokr. ŠJ Štúrova                                                             0,04 € 
Škol.strav. – rozdiel v zaokr. ŠJ Nábrežná                                                       -  0,02 € 
 

2. Rezervy 

- rezerva na nevyčerp. dovolenky                                      0,- € 

 
3. Záväzky: 
Záväzky voči zriaďovateľovi        -     neodvedené príjmy       23,00 € 

-  zostatková hodnota dlhodobo 
                                                      hmotného majetku                    292 864,09 € 

-  neminutá dotácia                              14,99 € 
   
 
Dlhodobé záväzky – Sociálny fond                                  1 029,05 € 
 
 
Krátkodobé záväzky: 
 
Prijaté preddavky -  preplatky za stravné                                               6 207,80 € 
Nevyfakturované dodávky – MŠ a  ŠJ             538,35 € 
Dodávatelia – ŠJ                                                                                     14,53 € 
 
Ostatné záväzky – ide o mzdy a odvody za mesiac december 2014  a to : 
- záväzky voči zamestnancom                            20 274,83 € 
- záväzky voči inš. soc. a dôchodkového zabezpečenia                          12 748,89 € 
- záväzky voči daňovému úradu                                        2 009,22 € 
 
Spolu pasíva :                                                            340 582,13 € 
 
 
 
Stav majetku na podsúvahových účtoch k 31. 12. 2014 v €: 
 
Stav majetku materskej školy 
DDHM:                                         116 932,52 € 
DDNM:                              4 916,97 € 
Stav majetku školskej jedálne 
DDHM:                                             36 733,80 € 
DDNM:                                                                                                213,30 € 
Spolu:                                                                                             158 796,59 € 

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

 
 



 
 
 
Prírastky, úbytky majetku v roku 2014: 
  
Prírastky majetku 
 
 
DDNM MŠ Nábrežná 
Školská multilicencia Alík        303,35 € 
 
DDNM MŠ Štúrova 
Školská multilicencia Alík                303,35 € 
 
DDHM MŠ Nábrežná 
Koberec                    72,02 € 
Premietacie plátno                   73,04 € 
Premietacie plátno                                                                              73,04 € 
Multifunkčné zariadenie                                                                       82,90 € 
Multifunkčné zariadenie                                                                       82,90 € 
Stôl obdĺžnikový far.                                                                           65,00 € 
Stôl obdĺžnikový far.                                                                           65,00 € 
Stôl obdĺžnikový far.                                                                           65,00 € 
Stôl obdĺžnikový far.                                                                           65,00 € 
Stavebnica Polydron                                                                          259,00 € 
Stavebnica Polydron                                                                          139,00 € 
Stavebnica Polydron                                                                          299,00 € 
Constructa – Bot                                                                                55,00 €                    
Constructa – Bot                                                                                55,00 € 
Constructa – Bot                                                                                55,00 € 
Constructa – Bot                                                                                55,00 € 
Stolná tennis                                                                                     37,00 € 
Stavebnica Polydron                                                                         229,00 € 
Stavebnica Polydron                                                                         229,00 € 
Lego Brasil                                                                                        33,99 € 
JVC rádio s CD                                                                                 303,00 € 
DVD prehrávač Sencor                                                                        37,00 € 
LED TV Samsung                                                                              399,00 € 
Prehadzovadlo – 3 ks                                                                        135,00 € 
Prenosný mikrofón                                                                           182,00 € 
Učebné pomôcky – 6 súborov o poz                                                 1 555,46 € 
Šatníková skrinka                                                                               90,00 € 
Rádio Hyundai                                                                                   79,00 € 
Vysávač                                                                                            79,90 € 
Žehlička                                                                                            30,01 € 
Notebook HP                                                                                   480,56 € 
Interaktívna tabuľa + prísl.                                                             1 690,00 € 
CD prehrávač Philips                                                                           77,90 € 
Multifunkčné zariadenie HP                                                                121,00 € 
Kancelárska stolička                                                                            40,00 € 
Interaktívna tabuľa HITACHI                                                              782,49 € 
Projektor HRTACHI                                                                           598,80 € 
SPOLU:                                                                                             8 771,01 € 
 
 
DDHM MŠ Kolibská 
Notebook + príslušenstvo                                                            435,77 € 
Farebný televízor                                                                        497,91 € 



SPOLU:                                                                                        933,68 € 
 
DDHM  MŠ Štúrova               
Kolobežka              40,00 € 
Kolobežka                                                                                   40,00 € 
Horárov domček                                                                          40,74 € 
Multifunkčné zariadenie                                                              123,40 € 
Detský kočík                                                                               39,99 € 
SPOLU:                                                                                       284,13 €          
 
 
 
DDHM ŠJ Nábrežná                                    
Kuchynský robot                                                                        592,51 €     
Kancelárska stolička                                                                     40,00 €                                            
SPOLU:                                                                                      632,51 €   
 
 
DDHM ŠJ Štúrova                                    
Kuchynský robot                                                                        270,00 €     
Kancelárska stolička                                                                     64,00 €    
Tlačiareň                                                                                     82,80 €   
Tlačiareň                                                                                   164,00 € 
Plynový sporák                                                                           500,56 € 
Počítač pentium                                                                         716,54 €      
Umývačka riadu                                                                         312,00 €                                                                           
SPOLU:                                                                                   2 109,90 €   
 
DDHM ŠJ Kolibská                                    
Elektrický sporák BEKO                                                               395,00 €     
Tlakový hrniec Magnum                                                                63,40 €                                           
SPOLU:                                                                                        458,40 €  
 
 
 
Spolu prírastky DDHM:                                                        13 796,33 € 
 
 
Úbytky majetku- vyradený a vyvedený majetok z evidencie 
 
 
DDNM MŠ Nábrežná 
AntiVIRUS NOD 32                                                                        29,63 €                      
AntiVIRUS NOD 32                                                                        29,63 €                      
AntiVIRUS NOD 32                                                                        29,63 €                      
AntiVIRUS NOD 32                                                                        29,63 €                      
Spolu:                                                                                           118,50 € 
 
 
DDHM MŠ Nábrežná 
Koberc                                                                                       153,36 €                      
Spolu:                                                                                           153,36 € 
           
 
 
DDHM MŠ Štúrova 
Stolička buková  24 ks po 30,00 €                                                720,00 € 
Spolu:                                                                                          720,00 € 



 
 
DDHM MŠ Kolibská 
Matrac na plastové postieľky  20 ks po 17,60 €                              352,00 € 
Spolu:                                                                                         352,00 € 
 
 
Spolu úbytky:                                                                         1 343,86 € 
 
 
 
 
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, 24. 02. 2015      Katarína Štrbová 
         riaditeľka MŠ 
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Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2014

v eur v eur
Pôvodný rozpo čet  2014 13. zmena rozpo čtu  2014 Skuto čnos ť k 31.12.2014

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 2 266 788 0 0 2 266 788 2 348 465 0 0 2 348 465 2 400 145 0 0 2 400 145
41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samos. 1 765 000 1 765 000 1 846 038 1 846 038 1 851 626 1 851 626
41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 55 000 55 000 55 000 55 000 63 079 63 079
41 121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb 220 000 220 000 220 000 220 000 251 553 251 553
41 121003 Daň z nehnuteľností - z bytov 6 200 6 200 6 200 6 200 6 770 6 770
41 133001 Daň za psa 6 000 6 000 6 000 6 000 6 404 6 404
41 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 100 100 100 100 100 100
41 133004 Daň za predajné automaty 66 66 66 66 66 66
41 133006 Daň za ubytovanie 3 000 3 000 3 000 3 000 3 277 3 277
41 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 4 498 4 498 5 137 5 137 5 178 5 178
41 133013 Poplatok za komunálne odpady 169 640 169 640 169 640 169 640 174 807 174 807
41 133014 Daň za jadrové zariadenia 36 753 36 753 36 753 36 753 36 754 36 754
41 134001 Daň z úhrad za dobývací priestor 531 531 531 531 531 531

200 Nedaňové príjmy 445 104 0 0 445 104 463 345 0 0 463 345 488 183 0 0 488 183
41 212002 Z prenajatých pozemkov 158 500 158 500 158 500 158 500 173 474 173 474
41 212003 Z prenajatých budov, priestorov a obj. 89 000 89 000 95 600 95 600 95 643 95 643
41 212003 Z prenajatých budov - kultúrne domy 500 500 500 500 750 750
41 221004 Správne poplatky za výherné prístroje 18 000 18 000 18 000 18 000 12 600 12 600
41 221004 Správne poplatky - ostatné 15 043 15 043 15 043 15 043 17 580 17 580
41 222003 Pokuty MsP 1 500 1 500 1 500 1 500 3 404 3 404
41 222003 Pokuty ostatné 0 0 0 0 1 055 1 055
41 223001 Zo vstupného OKI 6 500 6 500 9 100 9 100 10 526 10 526
41 223001 Za registráciu čitateľov MsK 2 000 2 000 2 000 2 000 2 227 2 227
41 223001 Za predaj vstupeniek na NBJ 900 900 900 900 900 900
41 223001 Z propagácie 0 0 0 0 645 645
41 223001 Za zberné suroviny 9 900 9 900 9 900 9 900 9 291 9 291
41 223001 Preddavky na teplo 8 000 8 000 8 000 8 000 6 763 6 763
41 223001 Refundácie služieb 15 500 15 500 15 500 15 500 17 687 17 687
41 223001 Refundácie GP a ZP 800 800 800 800 369 369
41 223001 Preplatky EE, teplo, plyn 0 0 5 681 5 681 6 809 6 809
41 223001 Odpadové vody Tajch 1 800 1 800 1 800 1 800 2 275 2 275
41 223001 Chata Tajch 640 640 640 640 807 807
41 223001 Denné centrum seniorov LIPA 189 189 189 189 60 60
41 223001 Opatrovateľská služba 6 000 6 000 6 000 6 000 8 663 8 663
41 223001 Ošetrovanie materiálu CO 315 315 385 385 385 385
41 223001 Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov 93 828 93 828 93 828 93 828 93 828 93 828
41 223001 Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie) 250 250 250 250 369 369
41 223001 Príjem za prieskumné územie 2 689 2 689 2 689 2 689 2 690 2 690
41 223004 Príjmy za prebytočný hnuteľný majetok 0 0 0 0 20 20
41 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 1 300 1 300 1 300 1 300 1 613 1 613
41 242 Úroky 0 0 0 0 49 49
41 292008 Z výťažkov z lotérií 9 000 9 000 9 000 9 000 9 928 9 928
41 292009 Príjmy z odvodu TS 0 0 3 290 3 290 3 290 3 290

Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie



Pôvodný rozpo čet  2014 13. zmena rozpo čtu  2014 Skuto čnos ť k 31.12.2014
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 292012 Príjmy z dobropisov 0 0 42 42
41 292017 Príjmy - vratky 0 0 1 279 1 279
41 292019 Za prekládku odpadu 2 950 2 950 2 950 2 950 2 931 2 931
41 292027 Náhrada škody a mylná platba 0 0 0 0 231 231

230 Kapitálové príjmy 0 133 177 0 133 177 0 133 177 0 133 177 0 36 261 0 36 261
43 231 Príjmy z predaja budov 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0
43 231 Príjmy z predaja bytov 0 0 3 429 3 429
43 233001 Príjmy z predaja pozemkov 29 594 29 594 29 594 29 594 29 249 29 249
43 233001 Právo na odstrel 3 583 3 583 3 583 3 583 3 583 3 583

310 Granty a transfery bežné 580 685 0 0 580 685 690 489 0 0 690 489 696 321 0 0 696 321
72a 311 Grant na Týždeň športu 0 0 200 200 200 200
72c 311 Grant z BBSK na Týždeň športu 0 0 600 600 0 0
72c 311 Grant na Mesto v pohybe 0 0 50 50 50 50
72c 311 Grant pre MsP 0 0 30 30 20 20
72c 311 Grant na Tajchovú osmičku 0 0 100 100 100 100
72a 311 Granty  na jarmok 0 0 4 180 4 180 4 180 4 180
72c 311 Dar 0 0 0 0 7 000 7 000

111 312001 Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP 2 400 2 400 3 267 3 267 3 553 3 553
111 312001 Transfer zo ŠR na stravu detí v HN 7 200 7 200 7 200 7 200 5 259 5 259
111 312001 Transfer zo ŠR na školské pomôcky 1 600 1 600 1 600 1 600 1 411 1 411
111 312001 Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy 8 161 8 161 8 161 8 161 6 768 6 768
111 312001 Transfer zo ŠR na  dopravné  ZŠ 973 973 884 884 1 210 1 210
111 312001 Transfer zo ŠR na odchodné ZŠ 0 0 1 789 1 789 1 789 1 789
111 312001 Transfer hzo ŠR na havar.stav kanaliz.ZŠ 0 0 30 188 30 188 30 188 30 188
111 312001 Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ 9 091 9 091 12 532 12 532 12 424 12 424
111 312001 Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu 2 000 2 000 1 300 1 300 1 300 1 300
111 312001 Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700
111 312001 Transfer z MK SR na Obnovu Súsošia sv. trojice 10000 10 000 10000 10 000 0 0
111 312001 Transfer zo ŠR na vojnové hroby 0 0 111 111 111 111
111 312001 Transfer na VPP z NÚP 0 0 0 0 36 36

11T1 312001 Transfer na VPP - ESF 200 200 200 200 0 0
11T2 312001 Transfer na VPP - ŠR 45 45 45 45 0 0
11H 213007 Transfer z rozpočtu obcí 0 0 1 335 1 335 1 335 1 335
11H 312008 Z rozpočtu VÚC Týždeň športu 0 0 0 0 600 600

111 312012 Transfer zo ŠR na matriku 9 890 9 890 10 122 10 122 10 122 10 122
111 312012 Transfer zo ŠR na miestne komunikácie 397 397 325 325 326 326
111 312012 Transfer zo ŠR na životné prostredie 792 792 706 706 707 707
111 312012 Transfer zo ŠR na pobyt občanov 2 493 2 493 2 488 2 488 2 489 2 489
111 312012 Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp. 515 716 515 716 562 379 562 379 575 794 575 794
111 312012 Transfer zo ŠR na stavebný úrad 7 027 7 027 7 014 7 014 7 014 7 014
111 312012 Transfer zo ŠR na voľby prezidenta 0 0 8 083 8 083 8 083 8 083
111 312012 Transfer zo ŠR na voľby do Európ.parlam. 0 0 6 450 6 450 6 450 6 450
111 312012 Transfer zo ŠR na komunálne voľby 0 0 6 450 6 450 5 102 5 102

320 Granty a transfery kapitálové 0 2 925 0 2 925 0 2 925 0 2 925 0 2 925 0 2 925
111 322001 Transfer z MK SR na Moderniz.knižnično-inform.služieb 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925 2 925

Spolu: 3 292 577 136 102 0 3 428 679 3 502 299 136 102 0 3 638 401 3 584 649 39 186 0 3 623 835

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou
Základná škola prenesené kompetencie 20 318 20 318 26 695 26 695 29 844 29 844
Základná umelecká škola 27 203 27 203 28 966 28 966 29 409 29 409
Centrum voľného času 12 800 12 800 16 931 16 931 13 258 13 258
Materská škola Nábrežná 29 685 29 685 38 858 38 858 39 646 39 646
Vlastné príjmy školských zariadení: 90 006 0 0 90 006 111 450 0 0 111 450 112 157 0 0 112 157

Príjmy celkom: 3 382 583 136 102 0 3 518 685 3 613 749 136 102 0 3 749 851 3 696 806 39 186 0 3 735 992

Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Pôvodný rozpo čet  2014 13. zmena rozpo čtu  2014 Skuto čnos ť k 31.12.2014
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 524 587 149 350 120 112 794 049 544 324 157 750 120 112 822 186 460 827 151 127 119 130 731 084
1.1. 41+52 01.1.1.6 Správa mesta 444 550 145 000 589 550 443 290 145 000 588 290 376 639 138 116 514 755
1.1. 46 01.1.1.6 Správa mesta 0 0 11 500 11 500 13 011 13 011
1.1. 111 01.1.1.6 Správa mesta (MK, ŽP,  REGOP) 3 682 3 682 3 519 3 519 3 522 3 522
1.2. 41 01.1.1.6 Stavebný úrad 8 247 8 247 8 437 8 437 7 438 7 438
1.2. 111 01.1.1.6 Stavebný úrad 7 027 7 027 7 014 7 014 7 014 7 014
1.3. 41 01.1.1.6 Menšie obecné služby 720 720 720 720 410 410
1.3. 11T1 01.1.1.6 Menšie obecné služby 200 200 200 200 0 0
1.3. 11T2 01.1.1.6 Menšie obecné služby 45 45 45 45 0 0
1.3. 111 01.1.1.6 Menšie obecné služby 0 0 0 0 36 36
1.4. 41 01.1.1.6 Poslanci 9 060 9 060 9 060 9 060 4 350 4 350
1.5. 41 01.1.1.6 GP,znalecké posudky, poplatky 9 270 9 270 9 270 9 270 610 610
1.5. 43 01.1.1.6 Výkupy pozemkov 4 350 4 350 1 250 1 250 0 0
1.6. 41 0.1.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 2 700 2 700 2 700 2 700 2 742 2 742
1.7. 43+46 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 32 836 120 112 152 948 32 836 120 112 152 948 32 024 119 130 151 154
1.8. 41 08.4.0 Členské príspevky združeniam 6 250 6 250 6 250 6 250 6 407 6 407
1.9. 111 01.6.0. Voľby 0 0 20 983 20 983 19 635 19 635
2. Poskytovanie služieb zákazníkom 16 555 2 710 0 19 265 18 487 8 310 0 26 797 18 047 8 107 0 26 154
2.1. 41 01.3.3 Matrika 4 095 2 710 6 805 4 095 2 710 6 805 3 488 2 539 6 027
2.1. 111 01.3.3 Matrika 9 890 9 890 10 122 10 122 10 122 10 122
2.2. 41 08.3.0 SOZA 800 800 800 800 987 987
2.3. 41 08.3.0 Údržba mestského rozhlasu - TS 1 770 1 770 3 470 3 470 3 450 3 450
2.4. 46 08.3.0. Modernizácia mestského rozhlasu 0 0 5 600 5 600 5 568 5 568
3. Verejný poriadok a bezpe čnos ť 100 378 0 0 100 378 103 195 0 0 103 195 97 491 0 0 97 491
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 97 606 0 97 606 100 393 0 100 393 96 315 0 96 315
3.2. 72 03.1.0. Mestská polícia represia 0 0 30 30 20 20
3.3. 41 04.2.1.3. Veterinárna oblasť 1 000 1 000 1 000 1 000 771 771
3.4. 41 03.2.0. Požiarna ochrana 1 345 1 345 1 345 1 345 0 0
3.5. 41 02.2.0. Civilná ochrana 427 427 427 427 385 385
4. Propagácia a prezentácia mesta 6 916 0 0 6 916 6 916 0 0 6 916 9 450 0 0 9 450
4.1. 41 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta 6 916 0 6 916 6 916 0 6 916 9 450 0 9 450
5. Cestná doprava 336 689 7 160 0 343 849 300 195 174 880 0 475 075 298 923 158 994 0 457 917
5.1. 41 04.5.1. Cestná doprava autobusové spoje 38 300 38 300 38 300 38 300 39 719 39 719
5.2. 41 04.5.1 Cestná doprava - TS 287 389 0 287 389 250 895 44 582 295 477 248 165 40 805 288 970
5.2.1. 41 04.5.1. Údržba MK 115 242 115 242 148 515 148 515 145 785 145 785
5.2.1. 46 04.5.1. PD Spevnené plochy ul. Cintorínska 0 0 0 0 44 582 44 582 0 40 805 40 805
5.2.2. 41 04.5.1. Zimná údržba MK 53 755 53 755 24 125 24 125 24 125 24 125
5.2.3. 41 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 118 392 118 392 78 255 78 255 78 255 78 255
5.3. 41 04.5.1 Rekonštrukcia chodníkov 11 000 11 000 11 000 11 000 11 039 11 039
5.3. 46 04.5.1 Rekonštr.chodníkov-značenie + zastávky TS 0 0 13 000 13 000 3 911 3 911
5.4. 43 04.5.1. Cyklochodník Tajch 6 160 6 160 6 160 6 160 5 604 5 604
5.4. 46 04.5.1. Cyklochodník Tajch 0 0 6 661 6 661 5 922 5 922
5.5. 43 04.5.1. Oporný múr Šibeničný vrch 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0
5.6. 43 04.5.1. Chodníky a odstavné plochy 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200
5.6. 46 04.5.1. Chodníky a odstavné plochy 0 0 102 027 102 027 101 302 101 302
5.7. 46 04.5.1. Odstavný pruh chodníka pred ZŠ-  štúdia 0 0 250 250 250 250
6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 191 113 11 040 0 202 153 217 712 13 840 0 231 552 219 231 2 359 0 221 590
6.1. 41+43 05.1.0. Nakladanie s odpadmi - TS 86 024 11 040 97 064 111 368 11 040 122 408 111 368 1 081 112 449
6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s komunálnymi odpadmi 60 905 11 040 71 945 86 249 11 040 97 289 86 249 1 081 87 330
6.1.2. 05.1.0. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov 25 119 25 119 25 119 25 119 25 119 25 119
6.2. 41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na SITU 81 000 0 0 81 000 81 000 0 0 81 000 82 519 0 0 82 519
6.3. 41 05.1.0. Čistenie verejných komunikácií 24 089 0 0 24 089 25 344 0 0 25 344 25 344 0 0 25 344
6.3.1. 05.1.0 Čistenie verejných komunikácií - TS 7 618 7 618 8 873 8 873 8 873 8 873
6.3.2. 05.1.0 Čistiaca technika 16 471 0 16 471 16 471 0 16 471 16 471 0 16 471
6.4. 46 05.1.0. Manipulačná plocha na Hornom dvore TS 0 0 1 900 1 900 378 378
6.5. 43 05.1.0. Kontajnerové stojiská 0 0 900 900 900 900



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Pôvodný rozpo čet  2014 13. zmena rozpo čtu  2014 Skuto čnos ť k 31.12.2014
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
7. Správa prenajímaného majetku 85 856 0 85 856 120 617 40 000 160 617 105 766 37 235 143 001
7.1. 41 06.6.0. Výdavky na nebytové priestory 85 856 0 85 856 120 617 0 120 617 105 766 0 105 766
7.1. 46 06.6.0. Výdavky na nebytové priestory 0 0 40 000 40 000 37 235 37 235
8. Prostredie pre život 251 853 4 990 0 256 843 270 679 140 657 0 411 336 263 459 17 423 0 280 882
8.1. 41 04.1.1. Spoločná správa - TS 125 926 125 926 134 240 134 240 127 617 127 617
8.1. 46 04.1.1. Spoločná správa - TS 0 6 176 6 176 2 123 2 123
8.2. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 6 811 0 0 6 811 6 811 0 0 6 811 6 757 0 0 6 757
8.2.1. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV 6 273 6 273 6 273 6 273 6 219 6 219
8.2.2. 41 05.2.0. Kanalizácia Hrádza BD A3 538 538 538 538 538 538
8.3. 41 05.2.0. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.4. 41 06.2.0. Vodná nádrž Tajch - bezpečnostný dohľad 1 932 0 1 932 1 932 0 1 932 1 932 0 1 932
8.5. 41 06.2.0. Verejná zeleň - TS 45 078 45 078 52 390 52 390 52 390 52 390
8.5. 46 06.2.0. Verejná zeleň - TS 0 0 7 200 7 200 7 188 7 188
8.5. 41 06.2.0. Verejná zeleň 0 0 150 150 82 82
8.6. 41 06.2.0. Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov 500 500 500 500 80 80
8.7. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - TS 48 383 0 0 48 383 50 463 0 0 50 463 50 462 0 0 50 462
8.7. 46 06.4.0. Verejné osvetlenie - TS - Pod sekvojou 0 0 300 300 300 300
8.8. 41 06.6.0. Občianska vybavenosť - TS-WC 10 516 0 0 10 516 10 516 0 0 10 516 10 516 0 0 10 516
8.9. 41+43 08.4.0. Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS 11 752 4 990 16 742 12 602 4 990 17 592 12 548 704 13 252
8.10. 41 08.1.0. Rekreačné a športové služby -TS 955 955 1 075 1 075 1 075 1 075
8.10. 46 08.1.0. Rekr.a športové služby -TS - PD 4 det.ihriská 0 0 168 168 168 168
8.12. 46 06.2.0. WC a sprchy Tajch 0 0 0 0 85 123 85 123 0 250 250
8.13. 46 06.2.0. Rozhľadňa Háj 0 0 36 700 36 700 6 690 6 690
9. Šport 61 091 0 0 61 091 63 548 9 000 0 72 548 61 021 8 897 0 69 918
9.1. 41 08.1.0 Rekreačné a športové služby-chata 830 830 830 830 659 659
9.2. 41 08.1.0 Šport 42 879 42 879 42 879 42 879 42 647 42 647
9.2. 72 08.1.0 Šport 0 0 950 950 950 950
9.3. 41 08.1.0. Správa štadióna 17 382 0 0 17 382 18 889 0 0 18 889 16 765 0 0 16 765
9.3.1. 41 08.1.0. Odber vody na polievanie trávnatej plochy 1 150 1 150 1 150 1 150 533 533
9.3.2. 41 08.1.0. Príspevok na správu štadióna - TS 16 232 16 232 17 739 17 739 16 232 16 232
9.4. 46 08.1.0. Športovisko Pod sekvojou - mantinely 0 9 000 9 000 8 897 8 897
10. Kultúra 165 024 3 900 0 168 924 186 074 4 900 0 190 974 164 074 4 900 0 168 974
10.1. 41 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 170 170 3 850 3 850 3 874 3 874
10.1. 41 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 0 111 111 111
10.2. 08.2.0.5. Mestská knižnica 38 412 3 900 42 312 37 837 3 900 41 737 36 052 3 900 39 952
10.2.1. 41 Knižnica 32 912 32 912 33 412 33 412 31 560 31 560
10.2.2. 111+41 Doplnenie knižničného fondu 2 500 2 500 1 425 1 425 1 492 1 492
10.2.3. 111+43 Modernizácia knižnično-inform.služieb 0 3 900 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 3 900
10.2.4.l 111+41 Ochrana knižničného fondu 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
10.3. 41 08.2.0.9. Kultúrne služby 88 038 0 88 038 91 430 0 91 430 83 632 0 83 632
10.4. 41 08.2.0.9 ZPOZ 5 385 5 385 5 385 5 385 2 930 2 930
10.5. 41 08.2.0.9. Novobanský jarmok 8 019 8 019 15 581 15 581 15 595 15 595
10.5. 72a 08.2.0.9. Novobanský jarmok 0 0 4 180 4 180 4 180 4 180
10.6. 08.2.0.5. Pamiatková starostlivosť obnova Súsošia sv.Trojice25 000 25 000 25 000 25 000 15 000 15 000
10.7. 41 08.2.0.9. Kultúrne centrum 0 0 2 700 2 700 2 700 2 700
10.7. 43 08.2.0.9. Kultúrne centrum 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000
11. Vzdelávanie 1 551 096 421 600 0 1 972 696 1 666 091 423 700 0 2 089 791 1 633 110 345 030 0 1 978 140
11.1. Školstvo 1 551 096 421 600 0 1 972 696 1 666 091 423 700 0 2 089 791 1 633 110 345 030 0 1 978 140
11.1.1. 09.1.2. Základná škola Jána Zemana 682 578 0 0 682 578 772 448 0 0 772 448 760 811 0 0 760 811

ZŠ 530 493 530 493 616 096 616 096 616 341 616 341
CVČ 26 525 0 26 525 27 792 0 27 792 21 905 0 21 905
ŠKD 54 922 0 54 922 54 922 0 54 922 49 816 0 49 816
ŠJ 70 638 0 70 638 73 638 0 73 638 72 749 0 72 749

11.1.2. 41+46 09.5.0.1. Základná umelecká škola 307 350 0 307 350 311 456 1 800 313 256 295 647 1 800 297 447
11.1.3. 41+43 09.5.0.2 Centrum voľného času 80 758 16 000 0 96 758 85 557 16 300 0 101 857 83 321 16 249 0 99 570
11.1.4. 52+41 09.1.1.1. MŠ Nábrežná 445 593 405 600 851 193 461 813 405 600 867 413 458 514 326 981 785 495
11.1.5. 09.5.0. Cirkevné školské zariadenia 34 817 34 817 34 817 34 817 34 817 34 817



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Pôvodný rozpo čet  2014 13. zmena rozpo čtu  2014 Skuto čnos ť k 31.12.2014
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
12. Sociálna pomoc a sociálne služby 88 715 0 0 88 715 89 599 0 0 89 599 84 471 0 0 84 471
12.1. 41 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 400 400 400 400 400 400
12.2. 41 10.2.0 Staroba 78 555 0 0 78 555 79 439 0 0 79 439 76 511 0 0 76 511
12.2.1. 41 10.2.0 Denné centrum seniorov LIPA 7 802 7 802 8 402 8 402 7 558 7 558
12.2.2. 41 10.2.0.2 Opatrovateľská služba 70 753 70 753 71 037 71 037 68 953 68 953

12.3. 41 10.4.0.3 Rodina a deti 300 300 300 300 100 100
12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 9 460 0 0 9 460 9 460 0 0 9 460 7 460 0 0 7 460
12.4.1. 111 10.7.0 Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdzi 8 800 8 800 8 800 8 800 6 670 6 670
12.4.2. 41 10.7.0.1 Jednorazové dávky soc.pomoci 660 660 660 660 790 790
13. Rozvoj mesta 0 1 950 0 1 950 0 1 950 0 1 950 0 2 143 0 2 143
13.1. 43 04.4.3. Projektové dokumentácie - ÚPD 0 1 950 1 950 0 1 950 1 950 0 2 143 2 143

Programy spolu 3 379 873 602 700 120 112 4 102 685 3 587 437 974 987 120 112 4 682 536 3 415 870 736 215 119 130 4 271 215

Finan čné operácie
Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie 13. zmena rozpo čtu  2014 Skuto čnos ť k 31.12.2014

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

131d 453 Zostatok prostriedkov ZŠ z roku 2013 408 408 408 408
46 454001 Prevod prostriedkov z rezerv. fondu 34 000 34 000 382 277 382 277 243 005 243 005
46 454002 Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania 0 0 0
52 513001 Bankový úver krátkodobý na zateplenie 550 000 550 000 550 000 550 000 465 097 465 097

Spolu: 584 000 584 000 932 685 932 685 708 510 708 510

13. zmena rozpo čtu  2014 Skuto čnos ť k 31.12.2014
Rozdiel bežného rozpočtu 2 710 26 312 280 936
Rozdiel kapitálového rozpočtu -466 598 -838 885 -697 029
Výsledok rozpočtového hospodárenia -463 888 -812 573 -416 093
Výsledok finančných operácií 463 888 812 573 589 380
Rozpočet celkom 0 0 173 287

Pôvodný rozpo čet  2014

Pôvodný rozpo čet  2014
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2. Rozpočet mesta 
 

 
     Rozpočet mesta na rok 2014 bol schválený uznesením MsZ č. 57/2013 zo dňa 11.12.2013 v členení 
príjmy vrátane finančných operácií 4 102 685 eur, výdavky vrátane finančných operácií 4 102 685 eur. 
Výdavková časť rozpočtu je zostavená podľa programov, podprogramov a projektov, pričom je 
naďalej dodržaná rozpočtová klasifikácia. Rozpočet je zostavený v členení bežný rozpočet, kapitálový 
rozpočet a finančné operácie. Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom vo výške 2 710 eur, 
kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 466 598 eur. Výsledkom rozpočtového hospodárenia bol 
plánovaný schodok vo výške 463 888 eur. Tento schodok bol pokrytý prebytkom finančných operácií 
vo výške 463 888 eur (plánované prijatie úveru a prostriedky z rezervného fondu). 
     V priebehu roka 2014 bolo urobených 13 zmien rozpočtu, z toho 3 zmeny boli schválené na 
zasadnutí  MsZ a to v máji, auguste a v októbri, 2 rozpočtové opatrenia – presun rozpočtovaných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu boli schválené v súlade s VZN v rámci kompetencií 
primátora mesta, 2 rozpočtové opatrenia – presun rozpočtovaných prostriedkov bol v rámci 
kompetencií riaditeľa TS,  4 rozpočtové opatrenia – 3x presun rozpočtovaných prostriedkov a 1x  
povolené prekročenie výdavkov bolo v rámci kompetencií riaditeľky ZŠ, 1 rozpočtové opatrenie – 
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci kompetencií riaditeľky ZUŠ, a 1 rozpočtové opatrenie – 
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci kompetencií riaditeľky MŠ Nábrežná.  
Plnenie rozpočtu sa uvádza vzhľadom k poslednej 13. zmene rozpočtu.  
     Plnenie rozpočtu vrátane hodnotenia plnenia programov bolo hodnotené v MsZ k 30.6.2014 
samostatnou správou. 
      
 
V tabuľke sumarizácia, ale aj v tabuľke záverečný účet je uvedený pôvodný rozpočet, posledné 13. 
rozpočtové opatrenie a skutočnosť k 31.12.2014. Skutočnosť sa uvádza v % voči  poslednému 
rozpočtovému opatreniu.  V tabuľke sú uvádzané aj kódy zdrojov, na základe ktorých vidieť, ktoré 
výdavky sú pokryté  konkrétnymi zdrojmi v príjmoch. Kódovanie je zavedené povinne v rozpočtoch 
verejnej správy. V rozpočte  mesta sa uvádzajú  kódy zdrojov 41 – vlastné príjmy, 43 – zdroje 
z predaja majetku,  46 – rezervný fond mesta, 52 – bankový úver, 72 – prijaté granty, dary, 111 – 
prostriedky štátneho rozpočtu, 131d – prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2013, 11H – z rozpočtu 
obcí a VÚC, 11T1 –– z Európskeho sociálneho fondu, 11T2 – z Európskeho sociálneho fondu 
spolufinancovanie štátu.  
 

 
 
      
 

Sumarizácia 
 

 Pôvodný 
rozpočet 

Rozpočet  
po 13. zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% 

Bežné príjmy 3 382 583 3 613 749 3 696 806 102,30 
Bežné výdavky  3 379 873 3 587 437 3 415 870 95,22 
Bežný rozpočet       2 710 26 312 280 936  
Kapitálové príjmy 136 102 136 102 39 186 28,79 
Kapitálové výdavky 602 700 974 987 736 215 75,51 
Kapitálový rozpočet  - 466 598 - 838 885 - 697 029  
Výsledok hospodárenia - 463 888     - 812 573 - 416 093  
Finančné operácie príjmy   584 000       932 685 708 510 75,96 
Finančné operácie výdavky   120 112 120 112 119 130 99,18 
Finančné operácie  463 888 812 573 589 380  
Celkový rozpočet              0 0 173 287  
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Skuto čnos ť k 31.12.2014 

  
   

bežný kapitálový FO Spolu 
Daňové príjmy 2 400 145 2 400 145 
Nedaňové príjmy 488 183 488 183 
Granty a transfery bežné 696 321 696 321 
Kapitálové príjmy 36 261 36 261 
Granty a transfery kapitálové 2 925 2 925 
Spolu: 3 584 649 39 186 3 623 835 
Príjmy školských zariadení 112 157 112 157 
Spolu príjmy 3 696 806  39 186 

 
3 735 992 

Finan čné operácie 
 

708 510 708 510 
Príjmy celkom: 3 696 806  39 186 708 510 4 444 502 
 
 
 

  Výdavky bežný kapitálový FO Spolu 
Program 1 460 827 151 127 119 130 731 084 
Program 2 18 047 8 107 26 154 
Program 3 97 491 97 491 
Program 4 9 450 9 450 
Program 5 298 923 158 994 457 917 
Program 6 219 231 2 359 221 590 
Program 7 105 766 37 235 143 001 
Program 8 263 459 17 423 280 882 
Program 9 61 021 8 897 69 918 
Program 10 164 074 4 900 168 974 
Program 11 1 633 110 345 030 1 978 140 
Program 12 84 471 84 471 
Program 13 2 143 2 143 

 
3 415 870 736 215 119 130 4 271 215 

 
 
 

3. Rozbor plnenia príjmov 
 
Bežné príjmy 
 

• Daňové príjmy                                   
Výnos dane poukázaný samospráve – v pôvodnom rozpočte je schválená čiastka 1 765 000 eur. 
(V roku 2013 bola skutočnosť 1 712 318 eur). V skutočnosti mesto obdržalo 1 851 626 eur, čo je  
v porovnaní s pôvodným rozpočtom  plnenie na  104,91 % a v porovnaní s rozpočtom štátu, ktorý vo 
východiskových štatistických údajoch Ministerstva financií uvádza podiel na výnose DPFO pre Novú 
Baňu vo výške 1 846 038 eur, je to plnenie na 100,30  %.  
V porovnaní s rozpočtom štátu mesto dostalo o 5 588 eur na výnose daní z príjmov viac. 
V porovnaní so skutočnosťou roku 2013 mesto dostalo o 139 307 eur viac. 
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Daň z nehnuteľností – rozpočet bol vo výške 281 200 eur, skutočnosť je 321 402 eur, čo je plnenie 
na 114,3 %. V skutočnosti je daň z nehnuteľností vyššia o 40 202 eur ako plánovaný rozpočet. 
Daňovníkom boli  začiatkom roka zasielané upomienky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, na 
základe čoho boli uhradené nedoplatky za predchádzajúce roky v približnej výške 11 300 eur. Koncom 
roka boli daňovníkom zasielané upomienky za nedoplatky na dani za rok 2014, ktoré boli po termíne 
splatnosti, čím si väčšina daňovníkov vyrovnala svoju daňovú povinnosť do konca zdaňovacieho 
obdobia.  
Daň za psa – rozpočet bol stanovený podľa počtu psov evidovaných v meste. V roku 2014 bolo 
evidovaných celkovo 771 daňovníkov dane za psa, ktorí chovali celkovo 843 psov, z toho 759 psov 
bolo chovaných v rodinných domoch, 72 psov v bytoch, 11 psov bolo  využívaných na podnikateľské 
účely a 1 psa chovala právnická osoba, ktorá nebola zriadená na podnikanie. Suma úhrady za rok 
2014 vo výške 6 404 eur pozostáva zo 6 294 eur uhradených za rok 2014 a 110 eur – úhrada za 
predchádzajúce roky. Výška platieb je rôzna, závisí od toho, kde sa pes chová, a to 6,65 eur – rodinné 
domy, 3,30 eur – rodinné domy – zníženie vo vyčlenených okrajových častiach obce, 33,20 eur – byty 
a psy využívané na podnikateľské účely.  
Daň za nevýherné hracie prístroje - v roku 2014 bolo v meste prevádzkovaných 6 ks nevýherných 
hracích prístrojov, zdanené boli sadzbou podľa VZN 16,60 eur za jeden prístroj.   
Daň za predajné automaty - v roku 2014 boli v meste prevádzkované 2 ks predajných automatov. 
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. Sadzba dane za ubytovanie v roku 2014 bola podľa VZN  0,35 eura na 
jednu osobu a prenocovanie. Platitelia odviedli daň za viac prenocovaných osôb ako sa predpokladalo. 
Predpokladaný príjem z výberu tejto dane je 3 000 eur, skutočnosť je vo výške 3 277 eur.  
Daň za užívanie verejného priestranstva – rozpočet bol vo výške 4 498 eur, z toho 4 200 eur za 
užívanie verejného priestranstva počas jarmoku a 298 eur za garáže. V priebehu roka bol rozpočet 
upravený (príjmy za jarmok na skutočnosť). Skutočné príjmy sú vo výške 4 839 eur za predajné 
miesta a kolotoče počas organizovania jarmoku a príjmy vo výške 339 eur sú od viacerých daňovníkov 
za užívanie verejného priestranstva - plachtové garáže na ulici Štúrovej. 
Poplatok za komunálne odpady - 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 zmiernenie tvrdosti zákona a možné odpustenie poplatku pre osoby, z dôvodu 
pobytu v zahraničí, návštevy školy mimo mesta, resp. zaplatenie v inej obci bola prepočítaná vo výške 
169 640 eur. Rozpočet sa podarilo prekročiť o 5 167 eur. Uhradený celoročný poplatok vo výške 
174 807 eur je zložený zo zaplatenia poplatku za rok 2014 vo výške 163 269 eur a za roky 2002-2013 
vo výške 11 538 eur. Nedoplatky z minulých rokov správca poplatku uplatňuje v exekučnom konaní, 
resp. poskytuje možnosť splácania nedoplatkov v menších splátkach.  
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia - 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 daň vyrubená a bola 
daňovníkom uhradená v plnej výške 36 754 eur. 
Daň z úhrad za dobývací priestor – príjem je vo výške 531 eur, čo je 50 % z úhrady platenej 
poplatníkom za dobývací priestor, ktorú mesto dostáva prostredníctvom Obvodného banského úradu 
v Banskej Bystrici.   
 

• Nedaňové príjmy  
Z prenajatých pozemkov – sú to príjmy z  prenajatých mestských pozemkov – lesy, umiestnenie 
stánkov, reklamné panely, lom, terasy, vykrývače, záhradky. Rozpočet bol 158 500 eur, skutočnosť je 
173 474 eur.  Nájomníci uhrádzajú nájomné priebežne v zmysle nájomných zmlúv. Zvýšený príjem sa 
dosiahol uzatvorením Dodatku č. 7 k Nájomnej zmluve č. 13/2009 s nájomcom Mestské lesy spol. 
s r.o., kde sa nájomné za rok 2014 zvýšilo o čiastku 13 000 eur a uzatvorením nových nájomných 
zmlúv za užívanie mestských pozemkov (garáž, záhradný altánok, záhradka, poľnohospodársky 
pozemok).  
Z prenajatých budov, priestorov –   príjmy z prenajatých budov, priestorov boli rozpočtované vo 
výške 89 000 eur, v priebehu roka boli zvýšené na 95 600 eur v súvislosti s prenájmom priestorov 
počas novobanského jarmoku. V skutočnosti príjmy na nájomnom za nájom nebytových priestorov 
predstavujú čiastku 89 043 eur, príjmy z prenájmu priestorov a zariadení počas jarmoku 6 600 eur. 
Nájomníci priebežne nájomné uhrádzajú. Časť príjmov je nájomné z roku 2013, ktoré bolo uhradené 
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v roku 2014 vo výške 7 753 eur. Na nedoplatky na nájomnom, nedodržanie termínov splatností sú 
nájomníci  upozorňovaní upomienkami.  
Z prenajatých budov – kultúrne domy - sú tu zahrnuté príjmy z prenájmu kultúrnych domov 
Štále, Bukovina a kina Vatra (kinosála, vestibul) spoločenstvám, organizáciám a umeleckým 
agentúram na umelecké vystúpenia, či organizáciu príležitostných zábav, podnikateľským subjektom 
na predaj v menšom rozsahu.  
Rozpočet  bol 500 eur, skutočnosť  je 750 eur (kinosála kino Vatra 5 x, KD Štále 6x, KD Bukovina 3x, 
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, príležitostné skúšky miešaného 
speváckeho zboru CANTUS MONTE REGIS, 10 skúšok skupiny SOGST pred koncertom.  
Správne poplatky za výherné hracie prístroje – pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z počtu 
prístrojov prevádzkovaných v meste v roku 2013 (12ks). V priebehu roku 2014 si podali žiadosti 
o udelenie individuálnej  licencie na rok 2015 traja prevádzkovatelia a licencia bola udelená na 8 kusov 
výherných prístrojov. Výška správneho poplatku je 1 500 eur za 1 prístroj. Správny poplatok bol 
12 000 eur. V položke správnych poplatkov za VP sú zahrnuté aj správne poplatky za vydanie 
stanoviska k umiestneniu hazardných hier a správne poplatky za zmenu udelenej licencie, čo 
predstavuje 600 eur. Rozpočet príjmov sa nenaplnil. 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 – rozpočet bol 15 043 eur, skutočnosť 17 580 eur. Z toho príjem na 
úseku výstavby, ŽP a SMM bol vo výške 8 911 eur, z toho  za stavebný úrad, dopravné stavby, drobné 
stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce  8 130 eur, za vydanie povolení na vodné stavby 150 eur, 
stavby za zvláštne užívanie miestnych komunikácií  tzv. rozkopávky a za povolenie vjazdov 210 eur,  
za  povolenie výrubu stromov  250 eur,  reklamné zariadenia 141 eur, ostatné -  potvrdenie o veku 
stavby 30 eur. Správne poplatky za matričné úkony, výpis z knihy matrík, potvrdenia o vydaní rodných 
listov sú vo výške 2 085 eur, za potvrdenie o trvalom pobyte bol zaplatený správny poplatok vo výške 
385 eur. Rybárskych lístkov bolo vydaných 33 kusov trojročných, 57 kusov ročných, jeden mesačný, 
jeden týždenný a 17 kusov bezplatných (pre deti do 15 rokov) – správny poplatok 958 eur. Správne 
poplatky za overovanie listín a dokumentov sú vo výške 5 179 eur. Z dôvodu výhodnejšieho poplatku 
tieto služby využívajú občania častejšie na MsÚ ako u notárov. Správne poplatky za rôzne iné 
potvrdenia sú vo výške 62 eur.    
Pokuty MsP – v oblasti príjmov mestská polícia zabezpečuje výber pokút, ktorý bol v rozpočte 
naplánovaný  v predpokladanej  výške 1 500 eur. MsP uložila pokuty najmä za priestupky v cestnej 
premávke. Plnenie bolo vo výške 3 404 eur. Toto prekročenie bolo zapríčinené jednak miernym 
zvýšením priemernej výšky ukladaných pokút, ale aj exekučným výberom neuhradených pokút  
z minulých rokov vrátane penálov.   
Pokuty ostatné  - príjem predstavuje 590 eur za priestupky voči stavebnému zákonu, príjem 60 eur 
za oneskorené podanie priznania za znečisťovanie ovzdušia a 405 eur sú pokuty riešené 
v priestupkovom konaní na Obvodnom úrade, poukazované cez Ministerstvo vnútra. 
Zo vstupného OKI - je to vstupné z kultúrnych podujatí, ktoré sa konali počas roka. Rozpočet bol    
6 500 eur, na základe uskutočnených podujatí doplnených priebežne počas roka bol zvýšený na 9 100 
eur. Skutočnosť je   10 526 eur. Zvýšený príjem prinieslo jedno komerčné profesionálne divadelné 
predstavenia s vyšším vstupným, jazzový koncert, zvýšený záujem o Melekovu divadelnú Novú Baňu 
kvôli účinkujúcim divadlám z Novej Bane a následne pre veľký záujem o miestne ochotnícke divadlo aj 
jeho viacnásobná repríza. V druhom polroku to bol hlavne príjem z koncertu Nedvědovcov a koncertu 
SOGST po 40. rokoch.  
Počas roka bolo zrealizovaných 39 kultúrnych podujatí, z toho 16 so vstupným a 23 bez vstupného. 
Podujatia bez vstupného sú organizované v spolupráci s miestnymi školami, školskými zariadeniami 
a neziskovými organizáciami alebo samostatne (Vitaj Veľká Noc, Stavanie mája, Našim mamám, 
Prehliadka ľudového spevu a hudby, MDD, Vítanie leta a pod.)  
Za registráciu čitateľov MsK –  príjmy boli plánované  vo výške 2 000 eur, skutočnosť je 2 227 
eur. Z toho registrácia dospelých čitateľov 1 452 eur, detských čitateľov 258 eur,  za kopírovanie 9 
eur, za tlač 22 eur, za upomienky 308 eur, za MVS 79 eur, za predaj kníh 18 eur, za stratu kníh 81 
eur. Od januára 2014 boli upravené členské príspevky za registráciu u dospelých z 2 eur na 3 eurá 
a u detí z 1 eura na 1,50 eura, čím sa zvýšili príjmy. Nárast čitateľov však nebol zaznamenaný.  
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V rámci „týždňa slovenských knižníc“ od 31.03.-06.04.2014 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 42 čitateľov do 15 rokov, čo by predstavovalo príjem 
63 eur a 19 odpustených upomienok vo výške 0,40 eur, čo by predstavovalo príjem 7,60 eur. Celkové 
príjmy sú naplnené. 
Za predaj vstupeniek na NBJ – príjmy zo zlosovateľných vstupeniek na novobanskom jarmoku boli 
vo výške 900 eur, predaj sa uskutočňoval 1 deň a tombola bola 1 krát. 
Z propagácie – pôvodne neboli plánované, vzniknuté príjmy vo výške 690 eur boli za predaj 
propagačného materiálu – napr.  za predaj suvenírov, CD Spieva Vám Vinička, igelitové tašky, 
keramika, spomienkové predmety s motívom Novej Bane. Materiál bol použitý ako tovar na predaj cez 
registračnú pokladňu v Informačnom centre mesta Nová Baňa, nakoľko bol o uvedený materiál 
záujem. 
Za zberné suroviny – príjem za predaj vytriedených zložiek z komunálnych odpadov, ktoré sa stali 
surovinou, je 9 291 eur. Jednalo sa o predaj nasledovných surovín: plast, papier, sklo, elektroodpad. 
Príspevok z Recyklačného fondu bol  818 eur. Recyklačný fond znížil príspevky za triedený zber 
odpadu, kedy v roku 2013 bol príspevok 3 090 eur.  
Preddavky za teplo – nájomníci v priestoroch bývalého SSŠ ul. Školská 25, Nábrežnej 21, 
Cintorínska 3 a Bernolákova 3  platia v zmysle nájomných  zmlúv aj zálohové platby štvrťročne za plyn 
a teplo. Zo strany nájomcov sa vyskytujú aj nedoplatky na zálohových platbách, čo nepriaznivo 
ovplyvňuje plnenie rozpočtu, najmä za objekty na ul. Nábrežnej, Cintorínskej 3 a Školskej. Nájomníci 
boli na nedoplatky upozorňovaní upomienkami. 
Refundácie služieb – príjmy boli plánované vo výške 15 500 eur. Čiastku 202 eur predstavujú 
úhrady faktúr za energie uhradené od dlžníkov z predchádzajúcich rokov – vymáhané súdnou cestou.  
Ďalšie príjmy sú za energie spotrebované nájomníkmi v roku 2013-2014 a dodávateľmi mestu 
vyfakturované – voda  4 165 eur, EE 10 450 eur, plyn 2 340 eur, teplo 254 eur, poistenie 276 eur.    
Refundácie GP a ZP – refundácie výdavkov za znalecké posudky boli uplatnené v rámci 
kúpnopredajných zmlúv vo výške 290 eur, refundácia za vodu v byte v KD Bukovina bola vo výške 50 
eur, za vydané súpisné čísla stavieb 29 eur. 
Preplatky EE, teplo, plyn – pôvodne rozpočtované neboli. V skutočnosti sú vo výške 6 809 eur a to 
za prenajímané objekty 3 311 eur, za objekty OKI 1 415 eur a MsÚ 2 083 eur. Preplatky sú najmä za 
elektrickú energiu.  
Odpadové vody Tajch - sú to príjmy za vypúšťanie odpadových vôd v lokalite Tajch do mestskej 
čističky. Plnenie je vyššie, v príjmoch je aj úhrada za  faktúru z roku 2013.  
Chata Tajch – rozpočet bol 640 eur, príjmy sú vo výške 807 eur od rekreantov na chate na Tajchu za 
nájom, spotrebovanú el. energiu a vodu. Chata sa poskytuje len zamestnancom MsÚ a ich rodinným 
príslušníkom. Vyššie plnenie príjmov je z dôvodu zvýšeného záujmu zamestnancov o prenájom chaty. 
Denné centrum seniorov LIPA - ročný členský príspevok je vo výške 1,5 eura na osobu a povinný 
je ho uhradiť každý člen DSC Lipa. Rozpočet je vo výške 189 eur, príspevok je uhradený vo výške 60 
eur, lebo značnú časť príspevku za rok 2014 vybrali vopred a odviedli do pokladne koncom roka 2013.  
Rozpočet tak v roku 2014 nebol naplnený. 
Opatrovateľská služba - príjem vo výške 8 663 eur je od občanov za výkon opatrovateľskej služby 
vyberaný v zmysle platného VZN. Rozpočet bol naplnený oproti plánovanému o 2 663 eur viac. 
Ošetrovanie materiálu CO - v zmysle platnej dohody bol príjem 385 eur z ObÚ Žiar nad Hronom 
určený na odmenu pre skladníka CO, ktorý mal na starosti ošetrovanie materiálu CO.   
Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – MsBP pravidelne mesačne odvádza mestu časť 
nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi. Za rok je to 93 828 eur. 
Iné príjmy  - za známky pre psa – poplatok za vydanie náhradnej  známky pre psa pri jej strate sa 
vyberal  vo výške 1,65 eur (v zmysle VZN č. 6/2009 o verejnom poriadku) a od 21.3.2014 vo výške 2 
eur (v zmysle VZN č. 1/2014 o verejnom poriadku). Príjem v roku  2014 bol vo výške 60 eur, čo 
predstavuje náhradu za stratu 31 známok za psa. V roku 2014 sa konal jeden pohreb občana bez 
trvalého pobytu v Novej Bani, poplatok je 9 eur a dva sobáše konané mimo obradnej miestnosti (na 
Drozdove), poplatok bol 300 eur. Spolu iné príjmy 369 eur.  
Príjem za prieskumné územie – na základe rozhodnutia MŽP a SR o predĺžení lehoty 
prieskumného územia Veľké Pole na vykonávanie geologických prác v etape vyhľadávací ložiskový 
geologický prieskum bolo uhradené mestu 50 %, t.j. 2 690 eur za zabratú časť územia. Druhých 50 % 
zostáva Enviromentálnemu fondu, ktorý platbu mestu poukazuje.  
Príjmy za prebytočný hnuteľný majetok – čiastka 20 eur je za predaj vyradeného 
neupotrebiteľného majetku mesta.  
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Za znečisťovanie ovzdušia - uhrádzajú v zmysle  vyhlášky malí  znečisťovatelia  ovzdušia, ktorým 
na základe priznania je mestom vyrubený poplatok. Rozpočet je vo výške 1 300 eur, poplatok bol 
vyrubený vo výške 1 663 eur, skutočnosť je vo výške 1 613 eur.   
Úroky z účtu – úrokové sadzby sú veľmi nízke, úroky sú len vo výške 49 eur. 
Odvod výťažkov z hazardných hier - 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 2014 bolo v meste prevádzkovaných 11 takýchto terminálov a 4 
prevádzkovatelia  stávkových hier.  Predpokladaný príjem bol 9 000 eur. Plnenie je vo výške 9 928 
eur.  
Príjmy z odvodu TS – po ukončení roka TS vykonali zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom 
zriaďovateľa a odviedli na účet mesta neminutý bežný transfer vo výške 3 290 eur.  
Príjmy z dobropisov – príjem 42 eur je dobropisovaná čiastka za vrátený poškodený výrobok na 
čistenie kancelárií a  chodieb úradu.  
Príjmy – vratky – sú vo výške 277 eur za vrátené vymožené exekučné a súdne trovy, vo výške 108 
eur za uznanú reklamáciu materiálu a 894 eur refundované náklady IC na mzdy a odvody za mesiace 
11 a 12/2013 hradené v roku 2013 z rozpočtu mesta z propagácie. Spolu sú vo výške 1 279 eur.  
Za prekládku odpadu - príjem 5% z celkového množstva odpadov, ktoré v období november 2013 
až november 2014 bolo evidované prekládkovou stanicou SITA Slovensko, s.r.o. od všetkých 
dodávateľov odpadov je vo výške 2 931 eur. 
Náhrada škody a mylná platba – občan, ktorý poškodil stromček na ul. Bernolákovej, uznal 
spôsobenú škodu. Za  práce súvisiace s výmenou stromčeka zaplatil spolu 181 eur. Platba pripísaná na 
účet mesta v novembri 2014 vo výške 50 eur nebola do konca roka identifikovaná, je vedená ako 
mylná platba.  
 

• Kapitálové príjmy z predaja majetku  
Príjmy z predaja budov – v rozpočte sa počítalo znova s čiastkou 100 000 eur za predaj dvoch 
budov, ktoré sú uvoľnené po odsťahovaní mestských organizácií z týchto priestorov, a ktoré sa stali 
pre mesto nepotrebné  a  sú nevyužívané. V súčasnosti len zaťažujú mestský rozpočet nevyhnutnými 
nákladmi (poistenie budov, nevyhnutné energie, kosenie, dažďová voda, nutná údržba). Plánovaný 
predaj nepotrebných a nevyužívaných budov mesta Nová Baňa sa nezrealizoval. Plánované príjmy 
v roku 2014 naplnené neboli z dôvodu, že Komisia výstavby, životného prostredia a majetkovej 
navrhla predmetné budovy (objekt Cintorínska 146/7 – bývalé sídlo MsBP spol. s r.o., objekt Andreja 
Kmeťa 604/7 – bývalý Mestský klub a objekt MsK, Andreja Kmeťa 602/11) ponúknuť do nájmu a 
objekt M.R. Štefánika 691/27 – bývalé sídlo MsL spol. s r.o. mesto Nová Baňa rekonštruuje pre 
zabezpečenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Novej Bani.   
Príjmy z predaja bytov – čiastka 20 eur je posledná splátka dohodnutá v dohode o splátkach zľavy 
z kúpnej ceny predaného bytu do osobného vlastníctva. Čiastka 3 409 eur bola uhradená za predaj 
bytu na ul. Pod sekvojou – druhá splátka kúpnej ceny v súlade so zmluvou.   
Príjmy z predaja pozemkov -  plán príjmov bol 29 594 eur, skutočnosť je 29 249 eur. Predané boli 
nasledovné pozemky: 
- na rozšírenie areálu spoločnosti za účelom  realizácie projektu „PVC PROFILY Cortizo Slovakia a.s. 
Nová Baňa“, ktorého predmetom je výstavba dvoch nových objektov (Lisovňa PVC profilov; Sklad, 
balenie a expedícia PVC profilov. Prevádzkový a sociálny objekt – sklady, údržba, šatne, kancelárie, 
sociálne priestory. Projekt zahŕňa tiež parkovacie miesta.),  ul. Železničný rad (Cortizo Slovakia a.s.), 
26 500 eur, 
- zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam na ul. Hájles  410 eur, 
- odplatné vecné bremeno – umiestnenie plynárenského zariadenia a jeho ochranné pásmo pre objekt  
  Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty R1, ul. Železničný rad, (NDS a.s. Bratislava), 329 eur, 
- zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam na ul. Hviezdoslavova 760 eur, 
- zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam na ul. Kamenárska 680 eur, 
- zabezpečenie parkovacích miest na pozemku susednom k pozemku kupujúceho na ul. Moyzesova    
  570 eur. 
Právo na odstrel -  sú to príjmy z nájmu výkonu práva poľovníctva na pozemkoch začlenených do 
mestského poľovného revíru  na základe nových zmlúv o prenájme poľovných revírov poľovným  
združeniam. Ročný nájom vo výške 3 584 eur je uhradený, z čoho 3 572 eur uhradila Poľovnícka 
spoločnosť mesta Nová Baňa a 12 eur Poľovnícke združenie Kamenica. 
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• Granty a transfery bežné 
Granty – mesto obdržalo granty spolu vo výške 11 550 eur, z toho na jarmok 4 180 eur, na 11.ročník 
Týždňa športu pre všetkých 200 eur, na podujatie Mesto v pohybe 50 eur, na činnosť  mestskej polície 
20 eur, na Tajchovú osmičku III. ročník 100 eur a 7 000 eur bez určenia účelu. 
Transfer zo ŠR – ZŠ - na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia - pôvodný rozpočet bol 
2 400 eur, upravený 3 267 eur, skutočnosť 3 553 eur. Transfer z Okresného úradu Banská Bystrica 
odboru školstva je  určený na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  
ZŠ Jána Zemana. Za obdobie 01-08/2014 sme transfer dostali podľa stavu detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia k 15.9.2013 vykázaného v EDUZBERE (36 žiakov), za obdobie 09-12/2014 
podľa stavu k 15.9.2014 (32 žiakov). Na 1 prepočítaného žiaka (34,67 prepočítaný počet) zo sociálne 
znevýhodneného prostredia bol transfer vo výške 102,48 eur. 
Transfer na stravu detí v hmotnej núdzi – rozpočet je 7 200 eur, skutočnosť 5 259 eur. Finančné 
prostriedky sú pravidelne mesačne poukazované zo štátu pre deti v hmotnej núdzi na stravovanie. 
Transfer pre deti na školské pomôcky – rozpočet je 1 600 eur, skutočnosť 1 411 eur. Finančné 
prostriedky sú dvakrát ročne poukazované zo štátu pre deti v hmotnej núdzi na nákup školských 
pomôcok.  
Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy – pôvodný rozpočet  je 8 161 eur, upravený 8 161 eur, 
skutočnosť 6 768 eur. Z uvedenej sumy bolo 5 151 eur prijatých za vzdelávacie poukazy pre ZŠ Jána 
Zemana a 1 617 eur pre Centrum voľného času. Prostriedky sme dostali za prijaté vzdelávacie 
poukazy ZŠ Jána Zemana 175,80  – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov (01-06/2014 
166 prijatých vzdelávacích poukazov, z toho 3 neabsolvovali potrebný počet hodín, 09-12/2014 195 
prijatých vzdelávacích poukazov, CVČ – 55,20 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov (01-
06/2014 66 prijatých vzdelávacích poukazov, 09-12/2014 39 vzdelávacích poukazov). Hodnota 1 
vzdelávacieho poukazu v roku 2014 bola 29,30 eur. Rozpis bol znížený o prostriedky za poukazy za 
žiakov, ktorí v školskom roku 2013/2014 neabsolvovali predpísaný počet záujmového vzdelávania.  
Transfer zo ŠR na ZŠ na dopravné - pôvodný rozpočet 973 eur, upravený rozpočet 884 eur, 
skutočnosť 1 210 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 - podľa tohto VZN má mesto Nová Baňa 
vytvorený spoločný školský obvod s obcou Horné Hámre časť Kostivrch a Rudno nad Hronom. 
Rozpočet bol prekročený z dôvodu, že kým v školskom roku 2013/2014 Okresný úrad preplácal 
cestovné pre 8 dochádzajúcich žiakov z obce Rudno nad Hronom, v školskom roku 2014/2015 sa stav 
žiakov, ktorým prepláca Okresný úrad  cestovné zvýšil na 11.     
Transfer zo ŠR na odchodné ZŠ - pôvodný rozpočet  0 eur, upravený rozpočet  1 789 eur, 
skutočnosť 1 789 eur - rozpočet aj skutočnosť je vo výške prijatých nenormatívnych prostriedkov na 
odchodné pre 1 zamestnankyňu ZŠ Jána Zemana vo výške 2 funkčných platov.  
Transfer zo ŠR na havarijný stav kanalizácie  - pôvodný rozpočet  0 eur, upravený rozpočet     
30 188 eur, skutočnosť 30 188 eur. Rozpočet aj skutočnosť je vo výške prijatých nenormatívnych 
účelových prostriedkov na haváriu – „Oprava kanalizácie, zdravotechnika“ pre ZŠ Jána Zemana. 
Transfer zo ŠR na výchovu a vzdelávanie MŠ - pôvodný rozpočet 9 091 eur,  upravený rozpočet 
12 532 eur, skutočnosť 12 424 eur. Plnenie rozpočtu je vo výške prijatých  prostriedkov z Okresného 
úradu Banská Bystrica odboru školstva za predškolákov zo strany štátu. Na jedného prepočítaného 
predškoláka (76,33  prepočítaný priemerný stav predškolákov) bola pridelená suma cca 162,77 eur.  
Počet predškolákov za 01-08/2014 v MŠ Nábrežná podľa stavu k 15.9.2013 bol 77 (vrátane 
elokovaných tried), počet predškolákov za 09-12/2014 podľa stavu k 15.9.2014 bol 75.  
Transfer z MK SR na Doplnenie knižničného fondu – Mesto Nová Baňa koncom roka 2013 
podalo žiadosť o podporu projektu na Doplnenie knižničného fondu mestskej knižnice v rámci 
Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Obsahom projektu je 
zakúpenie knižničných dokumentov s cieľom zabezpečenia aktuálnosti knižničného fondu mestskej 
knižnice. Finančné prostriedky boli žiadané vo výške 2 000 eur,  mesto obdržalo dotáciu 1 300 eur. 
Transfer z MK SR na Ochranu knižničného fondu - Mesto Nová Baňa koncom roka 2013 podalo 
žiadosť o podporu projektu na ochranu knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového 
programu vyhláseného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Obsahom projektu je zakúpenie 
samolepiek na rozlíšenie literárneho žánru a laminovacích samolepiacich ochranných fólii s cieľom 
zabezpečenia ochrany knižničného fondu mestskej knižnice. Finančné prostriedky boli žiadané vo 
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výške 2 700 eur. Dotáciu  sme  obdržali  v plnej výške 2 700 eur so spoluúčasťou  mesta  vo výške 
300 eur.  
Transfer z MK SR na Obnovu Súsošia sv. trojice – mesto opätovne podalo požiadavku na ďalšiu 
etapu prác na obnove Súsošia sv. Trojice. Požiadavke nebolo vyhovené. 
Transfer zo ŠR na vojnové hroby – na základe požiadavky mesto získalo z Okresného úradu 
Banská Bystrica transfer vo výške 111 eur na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov v meste. 
Transfer z NÚP na aktivačnú činnosť - ÚPSVaR Banská Štiavnica na základe zmluvy a 
predložených žiadostí o úhradu platby preplatilo mestu 36 eur. Poskytnutá čiastka predstavuje 
preplatenie výdavkov na nákup osobných ochranných pomôcok pre uchádzačov o zamestnanie 
vykonávajúcich aktivačné práce v meste. Počet takýchto zamestnancov bol za rok 2014 deväť. 
Transfer na VPP z ESF a spolufinancovanie zo ŠR – v rozpočte je predpokladaná čiastka 245 eur 
ako transfer na verejnoprospešnú činnosť financovaný z ESF so spoluúčasťou štátu. Plánovaný 
rozpočet však nebol naplnený z dôvodu neuzatvorenia zmluvy s ÚPSVaR v zmysle § 52. 
Transfer od obcí na záujmové vzdelávanie detí - pôvodný rozpočet  0  eur, upravený rozpočet   
1 335 eur, skutočnosť 1 335 eur. Prostriedky sú prijaté z rozpočtu obcí na zabezpečenie záujmového 
vzdelávania detí z jednotlivých obcí, a to: Orovnica  486 eur, Brehy 360 eur, Veľká Lehota 144 eur, 
Rudno nad Hronom 108 eur, Žarnovica 56 eur, Voznica 36 eur, Tekovské Nemce 36 eur, Tekovská 
Breznica 36 eur,  Horné Hámre 37 eur,  Čaradice 36 eur. Z celkovej sumy 1 335 eur bolo použitých 
667 eur v ZŠ Jána Zemana a 668 eur v Centre voľného času Bernolákova. 
Transfer zo ŠR na matriku – transfer na matriku bol rozpočtovaný vo výške 9 890 eur, upravený 
na 10 122 eur, skutočnosť 10 122 eur. Pridelený bol zo štátu na zabezpečenie matričnej činnosti. 
Transfer zo ŠR na miestne komunikácie – transfer na miestne komunikácie bol rozpočtovaný vo 
výške 397 eur, upravený na 325 eur, poskytnutý vo výške 326, oproti pôvodnému rozpočtu bola 
pridelená čiastka nižšia o 72 eur. 
Transfer zo ŠR na ŽP – transfer vo výške 707 eur je pridelený zo štátu na zabezpečenie činností 
agendy súvisiacej s ochranou životného prostredia, oproti pôvodnému rozpočtu 792 eur, bola 
pridelená čiastka nižšia o 86 eur. 
Transfer zo ŠR na REGOP – transfer vo výške 2 489 eur je zo štátu pridelený na zabezpečenie 
činnosti registra a evidencie pobytu občanov, oproti pôvodnému rozpočtu vo výške 2 493 eur bola 
pridelená čiastka nižšia o 5 eur.  
Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie - pôvodný rozpočet 515 716 eur, upravený rozpočet 
562 379 eur, skutočnosť 575 794 eur.  
Skutočnosť je vo výške prijatých normatívnych prostriedkov z Krajského školského úradu v roku 2014. 
Prostriedky pridelené podľa počtu žiakov - k 15.9.2013 bol evidovaný stav žiakov 397, k 15.9.2014 bol 
počet žiakov 402. Vzhľadom k tomu, že pridelený objem normatívnych prostriedkov bol nepostačujúci, 
mesto Nová Baňa vstúpilo ako zriaďovateľ do dohodovacieho konania. Bolo nám vyhovené v časti za 
kreditové príplatky (877 eur) a bežné výdavky – maľovanie 1. poschodia školy (4 500 eur). Na 
jedného prepočítaného žiaka pripadá 1 443,09 eur. 
Transfer zo ŠR na SÚ – transfer vo výške 7 014 eur je pridelený zo štátu na zabezpečenie činnosti 
a agendy stavebného úradu,  oproti pôvodnému rozpočtu bola pridelená čiastka nižšia o 13 eur. 
Transfer zo ŠR na voľby do Európskeho parlamentu – transfer vo výške 6 482 eur bol pridelený 
zo štátu na zabezpečenie činnosti a materiálu v súvislosti s voľbami poslancov do Európskeho 
parlamentu 2014.  
Transfer zo ŠR na voľby prezidenta – transfer vo výške 8 083 eur je pridelený zo štátu na 
zabezpečenie činnosti a materiálu v súvislosti s voľbami prezidenta 2014.  
Transfer zo ŠR na komunálne voľby – transfer vo výške 5 102 eur je pridelený zo štátu na 
zabezpečenie činnosti a materiálu v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí 2014.  
 

• Granty a transfery kapitálové 
Transfer z MK SR na Modernizáciu knižnično-informačných služieb - Mesto Nová Baňa 
koncom roka 2013 podalo žiadosť o podporu projektu na Modernizáciu knižnično-informačných služieb 
mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry Slovenskej 
republiky. Obsahom projektu je zakúpenie multifunkčného zariadenia. Finančné prostriedky boli 
žiadané vo výške 2 925 eur. Na modernizáciu knižnično-informačných služieb sme získali v máji 2014 
požadovanú dotáciu v plnej výške 2 925 eur so spoluúčasťou mesta vo výške 975 eur.  
 

• Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou 
Súčasťou tohto materiálu sú samostatné správy školských zariadení. 
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4. Rozbor plnenia výdavkov vrátane hodnotenia plnenia programov 

Výdavky podľa programov 
 
 

Program 1. Výdavky verejnej správy 
 
Celkový počet zamestnancov MsÚ za rok 2014 je 49,87 a prepočítaný počet zamestnancov je 47,73 
vrátane opatrovateliek. Priemerný plat zamestnanca mesta je 686,37 eur, v tom je zahrnutý plat 
primátora a hlavnej kontrolórky.  

 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
794 049 822 186 731 084 

 
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: Zabezpečili sme efektívne 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 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

7   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a počet stretnutí vedenia so všetkými 
zamestnancami 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

42+2 42+2 42+2 

Skutočná 
hodnota 

37+0   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

25 12 12 

Skutočná 
hodnota 

11   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k 
informáciám  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

100   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prijatých návštev a stretnutí občanov s primátorom mesta za rok 
8x za mesiac 
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Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

96 96 96 

Skutočná 
hodnota 

480   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

0   

 
� Komunikácia prostredníctvom článkov v Novobanských novinách. Informácie sa týkali rôznych 

oblastí – kultúra, šport, akcie organizované mestom ako napr. kvapka krvi, ocenenie 
najlepších učiteľov a žiakov, správy z kontrol, informácia o podávaných projektoch. 

 
� Každý týždeň primátor mesta zvoláva poradu vedenia, kde sa riešia vzniknuté problémy 

a požiadavky MsÚ, prijímajú sa opatrenia na zlepšenie prác a poskytovaných služieb.   
 

� Zamestnanci mesta sa zúčastnili počas roka vzdelávania v oblastiach mzdového účtovníctva, 
elektronickej schránky mesta, nové možnosti funkcionality v informačnom systéme KORWIN, 
aktuálne zmeny v sociálnej oblasti, novela zákona o hlásení pobytu občanov, elektronické 
obstarávanie, zmena zákona o odpadoch a daňového zákona. 

 
� Žiadosti podané v zmysle zákona č. 211/2000 o informáciách boli vybavené v lehote 8 dní od 

podania žiadosti. 
 

� Najčastejšími dôvodmi stretnutia občanov s primátorom mesta sú majetkové veci, susedské 
spory, poplatok za komunálny odpad, stav a údržba miestnych komunikácii a pozemkov vo 
vlastníctve mesta, prenájom mestského majetku, otázka školstva a centier voľného času, 
firmy – ponuka služieb, reklamné predmety na predaj, banky – ponuka svojich produktov, 
SPP, SSE – ponuka služieb a konkrétne stretnutia s firmami, ktoré vyplývajú z práve 
realizujúcich sa  projektov v meste. 

 
� Počas roku sme prieskum spokojnosti občanov so službami verejnosti nerealizovali z dôvodu 

výmeny serveru (častá poruchovosť) a rekonštrukcie budovy mesta. 
 

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

Plnenie: Plnenie príjmov za túto oblasť je primerané, nakoľko rozhodnutia o výmere daní 
a poplatkov sa distribuovali počas prvého polroka. Hlavná kontrolórka mesta bola 
počas roku na materskej 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 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

114,3   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku  

Rok 2014 2015 2016 
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Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

103   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

4 8 8 

Skutočná 
hodnota 

2   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

7   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

10   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet podaných projektov a žiadostí o NFP 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

10   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet schválených projektov a žiadostí o NFP  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

7   

 
� Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad boli vydávané 

v priebehu prvého polroka 2014, časť aj v druhom polroku, výmery za KO boli priebežne 
opravované.  Vyrubených bolo 3 519  platobných výmerov za daň z nehnuteľností a 4 111 
platobných výmerov za komunálny odpad. Koncom roka boli zasielané výzvy na úhradu 
nedoplatkov za rok 2014, ako aj za predchádzajúce roky. 
 

Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014 

Názov rozpočet plnenie 
% 

  2014   
Daň z nehnuteľností - z pozemkov 55 000 63 079 114,7 
Daň z nehnuteľností - zo stavieb 220 000 251 553 114,3 
Daň z nehnuteľností - z bytov 6 200 6 770 109,2 
Daň za nevýherné hracie prístroje 100 99,60 99,6 
Daň za predajné automaty 66 66 100 
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Daň za ubytovanie 3 000 3 277 109,2 
Daň za jadrové zariadenie 36 753 36 753 100 
Poplatok za komunálne odpady 169 640 174 807 103 
 

� Kontroly v roku 2014  
� V rámci kontrolnej činnosti boli v roku 2014 vykonané 2 následné finančné kontroly vo 

všetkých kontrolovaných subjektoch, ktoré sú pod kontrolnou pôsobnosťou hlavnej 
kontrolórky mesta. Jednalo sa o kontrolu pohľadávok a záväzkov v príspevkovej organizácii 
Technické služby mesta Nová Baňa a kontrolu pohľadávok a záväzkov v rozpočtovej 
organizácii Základná umelecká škola.  

� V priebehu roka 2014 bolo celkove spracovaných a podaných 10 žiadostí o podporu projektov  
rôzneho zamerania. Vyhodnotených bol šesť žiadostí, z ktorých boli tri úspešné. Získali sme 
nefinančnú podporu vo forme spracovania auditu verejného osvetlenia certifikovanou spoločnosťou až 
do výšky 3 000 eur, dotáciu vo výške 30 188 eur od MŠ SR na riešenie havarijnej situácie kanalizácie v 
budove ZŠ J. Zemana. Podporená bola aj žiadosť podaná na Environmentálny fond o dotáciu na 
realizáciu energetických opatrení na budove Podnikateľského centra vo výške 187 170,95 eur.  

Nezískali sme podporu vo verejnom hlasovaní pre projekt Dobehnite na festival, ktorý je 
kultúrno-spoločenským podujatím spájajúcim športové podujatia Tajchová osmička a Beh zdravia 
a festival amatérskej tvorby Medzi nebom a zemou a na ďalšie dva projekty zamerané na realizáciu 
udržiavacích prác v Radnej sieni a výmenu okien a dverí na budove Kina Vatra. 

Zároveň bolo v tomto roku vyhodnotených 6 žiadostí podaných ešte v roku 2013. Z týchto 
žiadostí boli podporené štyri. Tri žiadosti o podporu projektov v rámci Grantového programu 
Ministerstva kultúry SR zamerané na technickú ochranu knižničného fondu Mestskej knižnice Nová 
Baňa, na doplnenie jej knižničného fondu a na modernizáciu knižnično-informačných služieb – 
zakúpenie multifunkčného zariadenia (tlačiareň, kopírka, skener). Štvrtým podporeným projektom bola 
žiadosť na podporu 11. ročníka podujatia Týždeň športu pre všetkých v zmysle VZN BBSK. Nepodarilo 
sa nám získať podporu na nákup vozidla na zvoz triedeného odpadu a realizáciu II. etapy 
reštaurátorských prác na kultúrnej pamiatke Súsošie sv. Trojice. 

Koncom roka boli spracované a podané tri žiadosti v rámci dotačného programu MK SR na 
podporu činnosti mestskej knižnice (dva projekty) a ďalšiu etapu obnovy Súsošia sv. Trojice. Tiež bola 
spracovaná žiadosť o finančnú podporu z Nadácie Ekopolis na projekt zameraný na vybudovanie 
Náučného chodníka Zbojnícke studničky, ktorý má začínať v rekreačnej oblasti Tajch, viesť cez 
Johanskú studničku, Zbojnícke studničky a končiť napojením sa na NCH Zvonička na Prednom Šarvíze. 
Tieto žiadosti budú vyhodnotené v priebehu roka 2015. 
  
Informácia o stave spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Nová Baňa na roky 2014 – 2020: 
V procese tvorby strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová 
Baňa na roky 2014-2020 bola spracovaná jeho analytická časť a pripravované podklady k strategickej 
časti. Do spracovania analytickej časti dokumentu bola zapojená aj verejnosť formou dotazníkového 
prieskumu. Zároveň boli oslovení sociálno-ekonomickí partneri mesta zastupujúci súkromný aj verejný 
sektor k spolupráci na tvorbe PHSR.  Následne  bolo podpísané Memorandum o spolupráci partnerov.   
Boli vytvorené pracovné skupiny prioritných oblastí pozostávajúce z odbornej aj laickej verejnosti.  
Spracovanie a tvorba PHSR je vykonávaná dodávateľskou spoločnosťou IBS Slovakia, s.r.o. so sídlom 
v Prievidzi. V mesiaci december bolo vynaložených 2 240 eur za spracovanú a odovzdanú analytickú 
časť dokumentu. 
 
Zámer podprogramu: zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu 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: Na realizácii energeticky úsporného programu sa začalo v máji 2014 a  stavebne bol 

ukončený  v 12/2014. Úspora energií bude vyhodnotená až v roku 2015.   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Realizácia troch opatrení na budove MsÚ - zateplenie obvodovej steny, dodatočné 
zateplenie strechy, výmena okien a dverí   
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Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 2 0 

Skutočná 
hodnota 

3   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Úspora energie po realizácii opatrení v MWh/rok na budove MsÚ    

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

0 185,56 185,56 

Skutočná 
hodnota 

0   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 448 232 446 809 380 161 
700 Kapitálové výdavky 145 000 156 500 151 127 
Výdavky na podprogram spolu  593 232 603 309 531 288 

 
Bežné výdavky  
Komentár: Výdavky sú na mzdy pre 20 zamestnancov + Pm + HK, povinné odvody do poisťovní, 
cestovné, na energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, 
v rámci výpočtovej techniky zakúpenie zálohových diskov HDD, počítačov, monitorov, fotoaparátu, 
reproduktorov, prenosného mixu, sirény pre alarm, UPS a  kalibračnej sondy, materiál, kancelársky 
papier, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, predplatné, ochranné pracovné oblečenie, 
reprezentačné. Výdavky pre dve služobné autá Škodu Felíciu a FIAT, údržbu výpočtovej techniky, 
servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a klimatizácie, servis zabezpečovacieho zariadenia. 
Výdavky sú na údržbu budov - renováciu pôvodných interiérových dverí, maľovanie vnútorných 
priestorov po výmene plastových okien, výmenu radiátorov,  vzdelávanie zamestnancov, exekučné, 
súdne, bankové poplatky, stravné, poistenie majetku mesta, tvorbu sociálneho fondu, odmeny 
vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce za roznášanie platobných výmerov, grafické a obsahové 
úpravy v systéme MCMS web stránky, práce v archíve, poplatok za komunálne odpady. 
Výdavky vo výške 444 547 eur sú z rozpočtu mesta a vo výške 3 682 eur sú z rozpočtu štátu na 
prenesené kompetencie na úseku dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov.  
Skutočnosť k 31.12.2014: 
Výdavky boli výške 444 547 eur sú z rozpočtu mesta a vo výške 3 682 eur sú z rozpočtu štátu na 
prenesené kompetencie na úseku dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov.  
 
       Rozpočet  Skutočnosť 
Mzdy           235 004  208 001 
V mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavnej kontrolórky, a 21 zamestnancov správy MsÚ za 12 
mesiacov.  
Odvody        86 072     77 524 
Z platov sa odvádzajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, 
invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu.  
V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispieva zamestnancom 
sporiacim si na dôchodok 2 289 eur .  
Cestovné           610         238 
V zmysle zákona o cestovných náhradách sa uhrádzalo zamestnancom stravné, cestovné pri preprave 
hromadným dopravným prostriedkom, čerpanie je nižšie z dôvodu častého využívania služobného auta 
a preto sú náklady na PHM zahrnuté v položke pohonné hmoty. 
Cestovné zahraničné          160           54 
V zmysle zákona o cestovných náhradách sa hradilo členom delegácie zloženej z poslancov MsZ a 
zamestnancov vreckové pri služobnej ceste do partnerského mesta Mimoň. Stravné a ubytovanie 
hradilo mesto Mimoň. 
Energie        22 180     19 675 
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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 však využívame len sporadicky cca 1x za 2 mesiace a tak náklady na 
energie sú tam vynakladané neekonomicky. Navrhujeme zasadačku premiestniť do iných priestorov 
v budove MsÚ.   
Vodné a stočné           840         894 
Je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, 
informačného centra), priestory v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka a kancelária s kuchynkou). 
Zvýšenie bolo zapríčinené zvýšenými nákladmi  počas rekonštrukcie budovy MsÚ. 
Poštové a telekomunikačné služby    11 099       8 403  
Výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované RTVS, poplatky za mobilné 
telefóny na paušál, poplatky za pevné telefónne linky a internet. Značnú časť poplatkov za poštové 
služby mesto šetrí aj z dôvodu podpísania dohody o roznášaní platových výmerov daní a poplatkov 
v meste Nová Baňa s osobou, ktorá ich zabezpečuje lacnejšie, ako bežné doručovanie Slovenskou 
poštou a.s.   
Interiérové vybavenie        3 790         3 496 
Zakúpené boli otočné kancelárske stoličky a zhotovené vstavané skrine na mieru do kancelárie č. 13 
oddelenia výstavby, životného prostredia a správy majetku.  
Výpočtová technika      10 149       6 961 
Z dôvodu morálneho zastarania počítačov, ukončenia podpory pre operačný systém Windows XP boli 
zakúpené 3 počítače Hewlett Packard s monitormi a operačným systémom Windows 8.1 s rozšírením 
záruky na 3 roky. Pre prípad výpadku elektrickej energie a z dôvodu prepäťovej ochrany techniky bolo 
zakúpené 10 ks UPS. 
Telekomunikačná technika           10            0 
Počas roka nebola vzniknutá žiadna porucha a tak finančné prostriedky neboli čerpané. 
Prevádzkové stroje          423           190 
Zakúpené 2 ks rýchlovarných kanvíc a dva kusy skartovacieho zariadenia.   
Všeobecný materiál         5 173       4 374 
Finančná čiastka bola použitá na nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, 
kancelárskych potrieb, ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarní a do 
kopírky, zošívačky. 
Knihy, noviny a časopisy         400           392 
Uhradené bolo predplatné za Obecné noviny, Finančného spravodajcu, Práce a mzdy, Právo pre mestá 
a obce, Škola a  zakúpenie knihy pre obecného kronikára. 
Pracovné odevy a obuv            84            84 
Ochranné pracovné oblečenie pre údržbára a upratovačku. 
Nehmotný majetok          850         711 
Zakúpené boli ročné licencie antivírus pre 40 počítačov, licencia OS WIN 7 prof. SK 
Reprezentačné         3 250       3 579 
Výdavky boli použité 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, daru 
a občerstvenia na ocenenie dobrovoľníka roka 2014.     
Pohonné hmoty, oleje, mazivá       1 442         1 302 
Pohonné hmoty sú pre dve služobné autá Škodu Felíciu a FIAT.   
Servis, opravy            691         779 
Výdavky boli za výmenu pneumatík, poplatok za STK, výmena brzdových platničiek, výmena 
brzdových kotúčov, výmena brzdovej kvapaliny, odvzdušnenie bŕzd.  
Poistenie vozidiel          568         890 
Uhradené havarijné a zákonné poistenie služobných vozidiel. Zvýšenie je z dôvodu termínu splatnosti 
a úhrady poistenia koncom roka 2014 na rok 2015. 
Prepravné             10            0 
Nebolo potrebné a čerpanie nenastalo. 
Karty, známky           115         142 
Zakúpené boli ročné diaľničné známky na dve autá a tri 10-dňové do Čiech. 
Údržba interiérového vybavenia           20           30 
Urobená bola výmena neónových trubíc. 
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Údržba výpočtovej techniky       9 330      6 873 
V tejto položke sú zahrnuté poplatky za aktualizácie softvérov ASPI (systém právnych informácií), 
SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin (účtovníctvo).  
Údržba telekomunikačnej techniky          50            0 
Počas roka nedošlo k žiadnej poruche na zariadení a tak finančné prostriedky sa nečerpali. 
Údržba prevádzkových strojov         1 270         1741 
Servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia. Počas roka došlo k viacerým poruchám – poškodenie 
transfer fólie a optickej jednotky.  
Údržba špeciálnych strojov         350            204 
Servis a prehliadky zabezpečovacieho systému v budove mesta. 
Údržba budov         3 787            1 159 
Z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác počas roka nebolo možné realizovať plánovanú údržbu 
ako nátery dverí, maľovanie priestorov, výmena poškodenej podlahy a pod. 
Nájomné                400        400 
Prostriedky boli uhradené za prenájom volebných miestností. Podľa dodatočného usmernenia 
okresného úradu nám tieto náklady neboli refundované zo štátneho rozpočtu a museli ich znášať 
mestá a obce. 
Nájomné za priečinok            10            0 
Nájomné je zahrnuté v poštových poplatkoch. 
Školenia              1 800        829 
Zamestnanci mesta za zúčastnili počas prvého polroka vzdelávania v oblastiach mzdového účtovníctva, 
elektronickej schránky mesta, nové možnosti funkcionality v informačnom systéme KORWIN, aktuálne 
zmeny v sociálnej oblasti, novela zákona o hlásení pobytu občanov, elektronické obstarávanie, zmena 
zákona o odpadoch, daňového zákona.  
Propagácia, reklama a inzercia       2 850      2 747 
Úhrada za profesionálne zhotovené fotografie mesta pre propagačné účely – 4 ročné obdobia – 
doplatenie za služby podľa dodatku zmluvy.  
Všeobecné služby          1 590        1 703 
Výroba kľúčov, doprava stravných lístkov . Prečerpanie pôvodne schváleného rozpočtu vzniklo náhlou 
poruchou kanalizácie v budove MsÚ a jej odstránenia.   
Špeciálne služby        5 000      3 764 
Finančné prostriedky boli čerpané na právne zastupovanie mesta v prebiehajúcom súdnom spore. 
Cestovné náhrady            10            0 
Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom neboli preplácané. 
Štúdie, posudky         4 020           2 244 
Náklady sú spojené za zhotovenie dokumentov PHSR.  
Poplatky, odvody, dane        1 860        1 250 
Výdavky sú na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov.  
Stravovanie         9 778      7 653 
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        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        1 624 
V zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo 
základne, ktorú tvoria funkčné platy.   
Odmeny na dohody        2 650      2 836 
Odmeny boli vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce za roznášanie platobných výmerov za daň 
z nehnuteľností, komunálneho odpadu, za vedenie kroniky mesta a grafické a obsahové úpravy 
v systéme MCMS web stránky. 
Poplatok za komunálne odpady         440        501 
Je za zamestnancov MsÚ správy mesta. 
Odstupné         8 604            0 
V rozpočte bolo plánované odstupné primátorovi mesta  pri zániku mandátu primátora, výsledky volieb 
do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014 potvrdili, že vo funkcii primátora naďalej 
zostáva Mgr. Ján Havran a tak finančné prostriedky z rozpočtu mesta neboli čerpané. 
Náhrada príjmu pri DPN            238        341 
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Bola vyplatená náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov. 
 
Kapitálové výdavky 
Komentár: Výdavky vo výške 145 000 eur sú určené na realizáciu zateplenia budovy Mestského úradu 
z  prostriedkov programu MunSEFF II financovaného z EBRD úverovej linky z Európskej banky pre 
obnovu a rozvoj s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy mestského úradu.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Stavebné práce boli zahájené v mesiaci 05/2014 zhotoviteľom UNISTAV NB 
s. r. o. Nová Baňa a ukončené dňom 11.12.2014, kedy sa uskutočnilo preberacie konanie. Realizované 
stavebné práce spočívali v zateplení obvodových stien, zateplení strechy, stropov suterénu 
a podchodu, výmene okien, výkladov a vchodových dverí a súvisiacich murárskych prácach, malieb, 
náterov kovových doplnkových konštrukcií, opravy bleskozvodov, dodávke a montáži garážových brán, 
dodávke a montáži zábran proti vtákom. Ďalšími dodávateľmi boli realizované práce a to výmena 
radiátorov v zasadacej miestnosti  na sekretariáte, v kancelárii primátora a na chodbe I. poschodia, 
renovácia podlahy – drevených parkiet v zasadačke, zhotovenie interiérových žalúzií. Akcia bola 
skolaudovaná, v mesiaci 02/2015 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie Obcou Tekovská Breznica. 
Čerpanie ďalších  výdavkov súviselo s činnosťou externého stavebného dozoru. 
Merateľný ukazovateľ týkajúci sa realizácie opatrení bol splnený už v roku 2014 vo všetkých troch 
opatreniach. Plnenie merateľného ukazovateľa  a to úspory energií bude vyhodnotený až v priebehu 
roka 2015.  
 
V 4. Zmene rozpočtu bola do kapitálových výdavkov doplnená čiastka vo výške 11 500 eur na 
zakúpenie serveru, nakoľko pôvodný bol dlhodobo poruchový a zastaraný a k 1.1.2015 končí podpora 
databáz (SQL 2005) zo strany poskytovateľa mestského informačného systému (Datalan), t.j. od 
1.1.2015 by bol pri súčasnom stave informačný systém (IS) nefunkčný. Pre zabezpečenie chodu IS je 
potrebný prechod na novšie programové vybavenie (software) a súčasne aj technické vybavenie 
(hardware) kvôli náročnosti nového informačného systému. Bolo potrebné zakúpiť Windows Server 
2012 R2, SQL server 2014, Mail server, Firewall a k tomu technickú platformu, ktorá zabezpečí 
bezpečný a bezproblémový chod informačného systému teraz aj v budúcnosti. Pôvodný server bol 
zakúpený a spustený do prevádzky v roku 2008. Server bol zakúpený za 13 011 eur. 
 
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 - vkladanie rozhodnutí do obálok, množenie 
materiálu, zakladanie doručeniek do spisov a pod.   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet konaní, počet vykonaných štátnych dohľadov na stavby 
Počet potenciálnych žiadateľov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

160 170 170 

Skutočná 
hodnota 

261   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

160 170 170 

Skutočná 
hodnota 

261   
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

100% 100% 100% 

Skutočná 
hodnota 

100%   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 15 274 15 451 14 452 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  15 274 15 451 14 452 

 
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. Okrem bežných výdavkov sú v rozpočte výdavky na nákup laserového 
merača, výrobu pečiatok a zakúpenie noriem SNT (obytné budovy a parkovanie).  
Výdavky sú čiastočne vo výške 7 027 pokryté z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie. Tieto 
zdroje na zabezpečenie fungovania stavebného úradu nepostačujú a preto z rozpočtu mesta na 
fungovanie chodu stavebného úradu je potrebné ďalších 8 247 eur.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy v zmysle stavebného 
zákona mesto Nová Baňa vykonáva územné, stavebné a kolaudačné konania pre mesto Nová Baňa a 
pre 7 okolitých obcí: Brehy, Veľká Lehota, Orovnica, Tekovská Breznica, Rudno nad Hronom, Hronský 
Beňadik, Tekovské Nemce. 
So starostami obcí sa komunikuje prostredníctvom e-mailovej pošty. Jednotlivé rozhodnutia sa im 
pošlú a starostovia po podpísaní rozhodnutie rozpošlú jednotlivým účastníkom konania.  
Stavebný úrad zabezpečujú dvaja zamestnanci. Výdavky predstavujú najmä mzdy, odvody, poštové 
a telekomunikačné služby 1858 eur, kancelársky materiál 205 eur, stravné 487 eur, tvorba SF 94 eur 
a poplatok za odpad 24 eur. Spolu sú výdavky 14 452 eur, z toho 7 014 zo zdrojov štátu na prenesené 
kompetencie a 7 438 zo zdrojov mesta. 
 
Počet konaní 
Skutočnosť k 31.12.2014 Mesto Nová Baňa 

Stavebné povolenie 44 

Kolaudačné rozhodnutie 52 

Územné rozhodnutie 2 

Zmena rozostavanej stavby 26 

Zmena účelu využitia 2 

Vykonanie štátneho stav. 
dohľadu 

3 

Búracie povolenie 3 

Ostatné  47 

 
Pre obce bolo vydaných 126 rozhodnutí: 
Orovnica 9 

Brehy 7 

Tekovské Nemce 18 

Tekovská Breznica 48 
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Veľká Lehota 19 

Hronský Beňadik 20 

Rudno nad Hronom 5 

 
 
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 
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. Záujem o tieto práce sa zvýšil 
z dôvodu prijatia zákona o odpracovaní dávky v hmotnej núdzi v rozsahu 32 hodín 
mesačne. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktivačnú 
činnosť formou menších obecných služieb.  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

20 20 20 

Skutočná 
hodnota 

53   

 
V roku vykonávalo 23 ľudí aktivačnú činnosť prostredníctvom menších obecných služieb  a od mája 
mesto spolupracovalo s ÚPSVaR na programe odpracovania si dávok v hmotnej núdzi, t.j. 32 hodín na 
verejnoprospešné práce pre mesto. Do týchto prác sa ich aktívne zapojilo 30. 
Komentár: Výdavky boli použité na nákup obuvi, pracovného oblečenia a osobných ochranných 
pomôcok pre občanov. 
  
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 965 965 446 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  965 965 446 

 
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. 
Z plánovaných výdavkov je predpoklad preplatenia 245 eur z Európskeho sociálneho fondu  a 720 eur 
z rozpočtu mesta. 
Skutočnosť k 31.12.2014: 
Občania vykonávajúci menšie obecné služby pomáhajú najmä na triedení plastov, zabezpečujú údržbu 
zelene mesta, čistotu chodníkov, kosenie trávy. Výdavky 287 eur boli použité na nákup ochranných 
pracovných pomôcok, 26 eur na nákup čistiaceho a dezinfekčného materiálu a 133 eur na poistenie 
osôb. Z toho náklady boli hradené vo výške 411 eur z rozpočtu mesta, 35 eur príspevok zo štátu. 
Príspevok z ESF nebol čerpaný nakoľko nebola počas roka uzatvorená zmluva na takýto spôsob 
financovania. Mesačný príspevok za prácu občanom  vypláca priamo ÚPSVaR.    
 
 
 
Podprogram 1.4. Poslanci 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta  
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Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta 
Plnenie: Mestský úrad efektívne spolupracuje s poslancami formou pracovných stretnutí, 

kde sa diskutuje o pripravovaných akciách. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zasadnutí MsZ za rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

11 11 11 

Skutočná 
hodnota 

7   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zasadnutí komisií MsZ za rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

60 60 60 

Skutočná 
hodnota 

25   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prijatých uznesení MsZ za rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

125 120 120 

Skutočná 
hodnota 

93   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 9 060 9 060 4 350 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0 
Výdavky na podprogram spolu  9 060 9 060 4 350 

 
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 31.12.2014:  
V priebehu roka sa konalo 7 riadnych zasadnutí mestského zastupiteľstva a 25 zasadnutí komisií. 
Výdavky boli vo výške 286 eur na občerstvenie počas konania MsZ,  2 327 eur na odmeny poslancom 
za zasadnutia MsZ a za zasadnutia komisií pri MsZ. Odmenu za činnosť nepoberali 3 poslanci a 2 
členovia komisií.  
 
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.    
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Plnenie: K jednotlivým majetkovoprávnym usporiadaniam pozemkov mesta Nová Baňa 
boli zabezpečené znalecké posudky pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty 
pozemkov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších právnych 
predpisov a to k predajom pozemkov na ul. Hviezdoslavova, Kamenárska, Moyzesova, 
Spodná, Hájles, Tajch, časť Hrabiny a k predaju trafostanice a pozemkov 
v Orgonášovej uličke a k zriadeniu odplatného vecného bremena. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet geometrických plánov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 6 6 

Skutočná 
hodnota 

0   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet znaleckých posudkov  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

14 14 14 

Skutočná 
hodnota 

9   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet inzercií v regionálnych novinách 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

4 3 3 

Skutočná 
hodnota 

0   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 9 270 9 270 610 
700 Kapitálové výdavky 4 350 1 250 0 
Výdavky na podprogram spolu  13 620 10 520 610 

 
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. Prostriedky vo výške 6 000 eur sú plánované 
na vykonanie spôsobu plánovaného predaja formou dražby dvoch nepotrebných a nevyužívaných 
budov. Kapitálové výdavky sú určené na vrátenie kúpnej ceny za stavebný pozemok v časti Bôrina 
(ukončenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve).   
Plnenie k 31.12.2014: Bežné výdavky sú vo výške 610 eur a to za znalecké posudky k určeniu 
minimálnej všeobecnej hodnoty pozemkov k nasledovným predajom: 

- predaj pozemku – ul. Hviezdoslavova (zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam), 50 eur,   
- predaj pozemku – ul. Kamenárska (zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam), 50 eur,   
- predaj pozemku – ul. Moyzesova (zabezpečenie parkovacích miest na pozemku susednom 

k pozemku kupujúceho), 60 eur,   
- zámer č. 1/2014 predať pozemok – ul. Spodná (účel využitia pozemku - záhrada), 60 eur,  
- predaj trafostanice s.č. 1544 a pozemkov – ul. Orgonášova ulička (majetkovoprávne 

vysporiadanie objektu a pozemkov, ktoré dlhodobo užíva SSE-D a.s.), 170 eur,   
- zámer č. 3/2014 predať stavebný pozemok – ul. Hájles, 40 eur 
- zámer č. 2/2014 predať stavebný pozemok – ul. Hájles, 40 eur 
- zámer č. 4/2014  a zámer č. 5/2014 predať stavebný pozemok – ul. Tajch, 70 eur 
- predaj pozemku – časť Hrabiny (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zastavaného 

rekreačnou chatou a pozemku priľahlého), 70 eur.  
Na zameranie pozemkov neboli z rozpočtu čerpané žiadne finančné prostriedky z dôvodu, že mesto 
ponúkalo do predaja pozemky už zidentifikované.  
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Plánovaný predaj nepotrebných a nevyužívaných budov mesta Nová Baňa sa nezrealizoval, preto 
finančné prostriedky vo výške 6 000 eur na dražbu neboli čerpané. Komisia územného plánu, 
životného prostredia a majetková nehnuteľnosti predať neodporučila.  
Kapitálové výdavky plánované na vrátenie kúpnej ceny za stavebný pozemok v lokalite Bôrina vo 
výške 4 350 eur neboli čerpané z dôvodu, že Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s budúcim kupujúcim 
je stále platná - zmluvné strany uzatvorili dodatok k zmluve z dôvodu, že budúci kupujúci má stále 
záujem o využitie pozemku za účelom výstavby rodinného domu. 
 
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 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet auditov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 2 700 2 700 2 742 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 700 2 700 2 742 

 
Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2013, audit konsolidovanej účtovnej 
závierky za rok 2013 a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit. 
Skutočnosť k 31.12.2014:  
Audítorkou bol vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2013 a audit konsolidovanej účtovnej závierky. 
 
Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu 
 
Zámer podprogramu: Včas splácať poskytnuté úvery 
 
Zodpovednosť: oddelenie finančné 
Cieľ: Dodržiavať splátkové kalendáre 
Plnenie: Splátkové kalendáre sa dodržiavajú 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Mesačná úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

12   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 32 836 32 836 32 024 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
800 Splátky úverov 120 112 120 112 119 130 
Výdavky na podprogram spolu  152 948 152 948 151 154 
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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 na zateplenie objektov od 
SLSP s predpokladom splácania v druhom polroku 2014. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Mesto pravidelne mesačne spláca jednou sumou úver a úroky na bytovky 
A3 a A4 na Hrádzi, z čoho si banka zaúčtuje úroky a zvyšok na splátku istiny. Úroky boli zúčtované vo 
výške 16 558 eur za bytovku A4, vo výške 13 140 eur za bytovku A3 a vo výške 1 776 eur za 
zateplenie objektov. Spracovateľský poplatok za uzatvorenie úveru bol 550 eur. Splátka úveru za 
bytovku A4 bola vo výške 12 715 eur a za bytovku A3 vo výške 51 415 eur. Úver na zateplenie 
objektov bol  rozdelený samostatne za budovu MsÚ vo výške 10 540 eur, za budovu MŠ Nábrežná  vo 
výške 27 100 eur a za neoprávnené výdavky vo výške 17 360 eur, spolu 55 000 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 vedúcich 

zamestnancov o nových poznatkoch. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet členstiev mesta v organizáciách 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 6 

Skutočná 
hodnota 

6   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 6 250 6 250 6 407 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  6 250 6 250 6 407 

 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu členských príspevkov do združení (ZMO – žiarsky región, 
ZMOS, Združenie mikroregiónu, Združenie Hlavných kontrolórov, ZPOZ, Región Gron), ktorých členom 
je aj naše mesto. 
Skutočnosť k 31.6.2014: V zmysle stanov jednotlivých združení mesto uhrádza členské nasledovným 
združeniam: Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek-človeku, Združenie miest a obcí 
Slovenska, Združenie mikroregiónu Nová Baňa, ZMO Žiarsky región, Združenie hlavných kontrolórov 
a Oblastnej organizácii cestovného ruchu Región Gron. 
 
Podprogram 1.9. Voľby 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií počas prípravy a konania  
volieb prezidenta, Europoslancov a komunálnych volieb 
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Dodržať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce 
Plnenie: V prvom polroku sa konali 2 kolá volieb prezidenta SR a voľby do Európskeho 

parlamentu. V druhom polroku sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí – 
komunálne voľby. Voľby boli na úrovni mesta zabezpečené bezchybne, o čom svedčil 
aj pokojný priebeh volebného dňa a bezchybnosť odovzdaných zápisníc. 
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet bezchybne odovzdaných zápisníc 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

18 0 0 

Skutočná 
hodnota 

18   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 20 983 19 635 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 20 983 19 635 

 
Komentár: V roku 2014 sú plánované troje voľby, sú plne financované zo strany štátu, objem 
finančných prostriedkov zatiaľ nie je známy.   
Skutočnosť k 31.12.2014: V zmysle usmernenia mesto hradilo náklady na všeobecný materiál pre 
činnosť 6 okrskových volebných komisií, prepravné osôb a materiálu, odmeny členom okrskových 
komisií a zapisovateľkám, stravovanie členov komisií, odvody do poisťovní, prenájom volebnej 
miestnosti len v okrsku č.5 – Hájenka Bukovina. Výdavky na voľby štát financoval prostredníctvom 
transferov na prenesené kompetencie, okrem nájomného za volebné miestností vo vlastníctve mesta. 
Výdavky na voľby prezidenta boli vo výške 8 083 eur, výdavky na voľby do EP boli vo výške 6 452 eur 
a výdavky na komunálne voľby boli vo výške 5 102 eur. 
 
 

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
19 265 26 797 26 154 

 
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 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 40 40 40 
Skutočná hodnota 60   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 30 30 30 
Skutočná hodnota 104   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Zápis do pamätnej knihy mesta 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota áno áno áno 
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Skutočná hodnota áno   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 13 985 14 217 13 610 
700 Kapitálové výdavky 2 710 2 710 2 539 
Výdavky na podprogram spolu  16 695 16 927 16 149 

 
Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd a odvodov do poisťovní. 
Plánuje sa zakúpenie počítača a tlačiarne. Kapitálovým výdavkom je nákup trezorovej skrine, ktorá 
spĺňa všetky bezpečnostné normy pre úschovu matričných dokumentov. Nakoľko  matričná činnosť je 
prenesená kompetencia štátu na obce (osvedčovanie listín je originálna právomoc mesta), časť 
výdavkov vo výške 9 890 eur je preplácaná formou transferu a 6 805 eur je z rozpočtu mesta. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Najväčšiu časť výdavkov tvoria mzdy a odvody. Náklady na cestovné 74 
eur, energie (teplo) 24 eur, poštovné a telekomunikačné služby 632 eur,  materiál 203 eur školenie 
252 eur, stravovanie 404 eur, tvorba sociálneho fondu 77 eur, poplatky za KO a RTvS 23 eur. 
Kapitálový výdavok vo výške 2 539 eur bol  čerpaný na zakúpenie trezora. Ošatenie pre matrikárku vo 
výške 99 eur. Časť výdavkov vo výške 10 122  eur je krytá transferom  zo strany štátu, doplatok 
mesta je vo výške 6 027 eur. 
 
Podprogram 2.2. SOZA 
 
Zámer podprogramu: Používanie hudobnej produkcie počas Novobanského jarmoku a akcií 
usporiadaných oddelením kultúry a informácií 
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne a oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Reprodukcia hudby 
Plnenie: Cieľ sa plní priebežne počas roka 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie   

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 22 22 22 
Skutočná hodnota 17   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 800 800 987 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  800 800 987 

 
Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, 
kde sa používa reprodukovaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia, mestský rozhlas, jarmok. 
Skutočnosť k 31.12.2014: V tomto roku sme opäť zaplatili vysoký poplatok za IV. Novobanský ples 
216 eur a v dvoch prípadoch sme si komerčnými programami priviedli vyššie poplatky za použitie 
hudby (Jazzový koncert 60 eur a sláčikové kvarteto Beat-oh-when quartet 45 eur). Tromi, pôvodne 
neplánovanými podujatiami (Tanečná zábava seniorov, Slávnostné otvorenie NCH Zvonička a Koncert 
skupiny SOGST po 40. rokoch) sme boli nútení uhradiť poplatky navyše, spolu v sume 130 eur. 
 
SOZA za OKI: bol zaplatený poplatok za 17 podujatí, spolu 775 eur (Novobanskí heligonkári, Zimná 
folková Nová Baňa, Jazzový koncert, IV. Novobanský ples, Beat-oh-when quartet, Našim mamám, 
Stavanie mája, Cocktail piano Emila Struhára, Popoludnie pri pesničke, Na štáloch je veselo, Rozlúčka 
s prázdninami, Na cimbalovú nôtu, Tanečná zábava seniorov, Otvorenie NCH Zvonička, Benefičný 
koncert, koncert SOGST po 40. rokoch, Silvestrovská diskotéka). 
Za 2 ďalšie kultúrne podujatia s použitím hudby nám boli vystavené plné dobropisy spolu v sume 84 
eur (Vystúpenie FS Háj v Radničnom parku, Pri muzike HS REAX) a 1 čiastočný dobropis za Slávnostné 
otvorenie NCH Zvonička v sume 168 eur.  
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SOZA za ŠPORT: zaplatený bol poplatok za športové podujatie s hudobnou produkciou – Mesto 
v pohybe 11 eur. 
SOZA za JARMOK: zaplatený bol poplatok za Novobanský jarmok 168 eur a poplatok OZIS (Ochranné 
združenie interpretov Slovenska) za skupinu HEX 32 eur, spolu 200 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 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

135 135 135 

Skutočná 
hodnota 

135   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 1 770 3 470 3 450 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0 
Výdavky na podprogram spolu  1 770 3 470 3 450 

 
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. Z celkovej čiastky je 600 eur určené na nákup počítača.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Nákup PC a programu pre verejný informačný systém obyvateľstva bol 
realizovaný v sume 580 eur.  
Pracovníkmi TS bola zabezpečená priebežná údržba mestského rozhlasu. Poruchy na centrálnom 
riadiacom systéme VISO musia TS zabezpečovať  v spolupráci s dodávateľom riadiaceho systému.  
V druhom polroku bol 5. zmenou rozpočtu upravený rozpočet na opravy a údržbu rozhlasu o 1 600 
eur, za ktoré bolo rozšírené VISO o 8 reproduktorov (ul. Hrabcova, Tajch, Štefankova, Kútovská). V 8. 
zmene rozpočtu bolo pridané 100 eur na pohonné hmoty.  
  
Podprogram 2.4.  Modernizácia mestského rozhlasu 
 
Zámery podprogramu:  Vytvorenie kompaktného univerzálneho systému bezdrôtového rozhlasu 
na prenos informácií  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta  
Cieľ: modernizácia mestského rozhlasu 
Plnenie Hlásiče vrátane reproduktorov boli namontované a slúžia svojmu účelu 
Merateľný 
ukazovateľ: 

4 ks hlásičov, 8 reproduktorov   

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

4 + 8 0  

Skutočná 4 + 8   
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hodnota 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 5 600 5 568 
Výdavky na podprogram spolu  0 5 600 5 568 

      
      Komentár: Výdavky sú určené na modernizáciu mestského rozhlasu, ktorý rieši rozšírenie jestvujúceho 

bezdrôtového systému v okrajových častiach  mesta  v počte 4 ks hlásičov a 8 reproduktorov vrátane 
príslušenstva.   
Skutočnosť k 31.12.2014: Na základe objednávky mesta bola dodávateľom Daniel Šárovec, Nymburk  
realizovaná  modernizácia a rozšírenie  mestského rozhlasu  a uskutočnila sa v dňoch 24.7.-25.7.2014 
na nasledovných miestach – križovatka ul. Kamenárska a Čierny lúh, križovatka Rekreačná cesta 
a odbočka na Tajch, križovatka Kútovská cesta a Laznícka cesta, križovatka Starohutská a Štefánkova 
cesta.  
 
 

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
100 378 103 195 97 491 

 
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 
 
Zodpovednosť: Mestská polícia  
Cieľ: Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami  
Plnenie: Cieľ v ukazovateli počtu riešených priestupkov nebol splnený pre znížený 

počet príslušníkov v mesiacoch máj až december.  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet riešených priestupkov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 450 450 450 
Skutočná hodnota 395   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet riešených podnetov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 100 100 100 
Skutočná hodnota 100   
Cieľ: Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov 
Plnenie: Cieľ je plnený počtom opatrení. Zo 16 opatrení boli 3 články, 11 prednášok 

a 1 súťaž pre deti a 1 upozorňujúci list organizácii. Nepodarilo sa splniť 
plánovanú hodnotu prejednaných priestupkov bez pokuty, čo bolo zapríčinené 
znížením počtu príslušníkov v mesiacoch máj až december.   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prednášok, besied, článkov v novinách 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 15 15 15 
Skutočná hodnota 16   
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet individuálnych napomenutí bez pokuty 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 200 200 200 
Skutočná hodnota 143   

 
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 

 
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: Cieľ bol splnený. Výrazne bol prekročený plánovaný počet uložených blokových pokút, 

nakoľko bol tento nástroj využívaný častejšie, ako sa predpokladalo.  Naopak, 
plánovaný počet odovzdaných vecí na ďalšie konanie nebol dosiahnutý, lebo obvinení 
občania z priestupku viac akceptovali možnosť ukončiť konanie mestskou políciou.   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet blokových pokút 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

150 150 150 

Skutočná 
hodnota 

231   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet odovzdaných vecí 

Rok 2013 2014 2015 
Plánovaná 
hodnota 

20 20 20 

Skutočná 
hodnota 

18   

 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 97 606 100 423 96 335 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  97 606 100 423 96 335 

 
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 zimné bundy a oblečenie pre nového 
policajta, obuv a pracovné, hygienické a písacie pomôcky, sú tu zahrnuté aj odmeny za odchyt psov. 
Zakúpený bude počítač, pretože doterajší nestačí na spracovávanie záznamov z kamerového systému. 
Na údržbu telekomunikačnej techniky je plánované 1 100 eur a to na uhradenie zmluvného servisu 
kamerového systému. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Rozpočet mestskej polície na rok 2014 bol v časti bežných výdavkov 
pôvodne naplánovaný vo výške 97 606 eur a neskôr bol upravený na 100 423 eur. K navýšeniu o       
2 817 eur došlo v snahe vykryť výdavky v súvislosti s neplánovaným rozviazaním pracovného pomeru 
príslušníkom MsP a s tým spojeným odstupným. Jeho miesto sa ale nepodarilo obsadiť ihneď, ale až 
po zabezpečení odborného kurzu kandidáta, a preto boli v konečnom dôsledku prostriedky rozpočtu 
ušetrené.  
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Čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody prebiehalo v zmysle plánu s úsporami v dôsledku 
personálnych zmien na pracovisku v časti príplatkov. Mzdy boli vo výške 60 148 eur, odvody 21 997 
eur. Na cestovné bolo použité 294 eur a to v záujme zabezpečovania školenia z odbornej spôsobilosti 
pre nového príslušníka MsP. Za telefónne poplatky bolo uhradené 316 eur, v rámci výpočtovej 
techniky bol za 685 eur zakúpený nový počítač, nakoľko pôvodný už svojimi parametrami 
nepostačoval pre prácu, a to najmä vo vzťahu k tvorbe záznamov z mestského kamerového systému. 
Za 30 eur bol zakúpený  elektrický ohrievač. V položke všeobecný materiál boli prostriedky  vo výške 
504 eur využité na pracovné a písacie pomôcky, hygienické pomôcky, kancelárske pomôcky. Zakúpený 
bol toner do tlačiarne, zvýšená bola spotreba nabíjacích akumulátorov (do fotoaparátu, svietidlá, 
fotopasca) a zakúpené boli nové pečiatky. Boli zakúpené terče a náboje pre ostré školné streľby 
v hodnote 35 eur a odborný magazín ALARM za 6 eur. 
V položke rovnošaty boli za 2 358 eur zakúpené  súčasti uniformy v zmysle rovnošatového predpisu.    
Na PHM bolo použité  1 846 eur, mierna úspora bola zaznamenané v dôsledku menšieho počtu jázd 
pre znížený počet príslušníkov. Na servis a údržbu auta bolo  použité 163 eur a 20 eur z daru pre MsP. 
Prostriedky boli použité na povinnú servisnú prehliadku resp. výmenu náplní do vozidla.  Za zákonné 
a havarijné poistenie vozidla bolo zaplatené 336 eur. Vrátane neplánovaného poisťovania vozidla, 
ktoré bolo koncom roku darované pre MsP na účely kontrol v ťažko prístupných terénoch. 
Za 80 eur bol zakúpený upgrade služobného programu Centrála. Na údržbu zvukovej a obrazovej 
techniky bolo  použité 1 309 eur za zmluvné servisné prehliadky, ale aj za operatívny servis 
(zaostrovanie kamier).     
V súvislosti so zabezpečením kurzu pre nového príslušníka MsP bolo za školenia a kurzy zaplatené 490 
eur. Zakúpené boli tlačivá – predvolánky v hodnote 165 eur. Za  preplácanie výdavkov na nového 
príslušníka v súvislosti s vydávaním zbrojného preukazu (poplatky, výpisu registra trestov, 
psychologické vyšetrenie) bolo uhradené 215 eur.  
Za stravné bolo vyčerpané  2 856 eur, prídel do sociálneho fondu bol  vo výške 499 eur. 
Poplatok za odpady bol vo výške 161 eur.   
V rámci úpravy rozpočtu bola naplánovaná suma 1 770 eur na odstupné a táto bola v plnej výške 
použitá pre odchádzajúceho príslušníka.  
Celkove boli výdavky MsP čerpané primerane k plneniu úloh.   
 
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 bol primeraný a plánovaná hodnota 

bola dosiahnutá. Hodnota odchytených psov bola prekročená z objektívnych dôvodov.   
Priestupkov bolo realizovaných menej ako odchytov psov, nakoľko vo viacerých 
prípadoch nebol zistený vlastník odchyteného psa, ktorý bol potom odovzdaný do 
starostlivosti inému občanovi.   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet riešených priestupkov na úseku chovu psov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

30 30 30 

Skutočná 
hodnota 

31   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet odchytených psov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

25 25 25 

Skutočná 
hodnota 

52   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
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Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 1 000 1 000 771 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 000 1 000 771 

 
Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku karanténnej stanice a odvoz kadáverov a 300 eur za 
zakúpenie známok na evidenciu psov. 
Skutočnosť k 31.12.2014: V položke materiál bolo vyčerpaných 348 eur. Z nich bolo 304 eur na 
zakúpenie nových známok pre psov a ostané na zakúpenie drobných pomôcok, ako sú čistiace 
prostriedky a pod.  Nájomné bolo uhradené vo výške 53 eur na základe dohody s veterinárnym 
lekárom o prenájme jeho ambulancie v prospech karanténnej stanice. Na iné všeobecné služby 
bolo vyčerpaných  370 eur na odvoz zvieracích kadáverov a veterinárne úkony.  
 
Podprogram 3.4. Požiarna ochrana 
 
Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov 
 
Zodpovednosť:  oddelenie správne - požiarny technik MsÚ 
Cieľ: Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol 
Plnenie: Protipožiarne kontroly dobrovoľní hasiči vykonali v období vykurovacej sezóny 

v rodinných domoch, kedy vzniká väčšie riziko vzniku požiarov.   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet vykonaných kontrol 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

20 50 50 

Skutočná 
hodnota 

163   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 1 345 1 345 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 345 1 345 0 

 
Komentár: Výdavky sú na odmeny vrátane odvodov pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí 
vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly na území mesta, na doplnenie materiálu pre 
mládežnícky výcvik hry PLAMEŇ.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Finančné prostriedky sa počas roka nečerpali z dôvodu obnovy členov 
zabezpečujúcich kontroly. Noví členovia boli vyškolení firmou až v mesiaci november a tak plánované 
kontroly boli vykonané v decembri 2014. Finančné čerpanie za výkon kontrol – odmeny členom 
kontrolných skupín bude až v januári 2015. 
 
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 

Rok Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 
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Skutočná 
hodnota 

1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 427 427 385 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  427 427 385 

 
Komentár: Výdavky sú na odmenu skladníka CO a zákonných odvodov. Odmenu prepláca štát 
a odvody v plnej výške znášame z rozpočtu mesta. 
Skutočnosť k 30.6.2014: V zmysle platnej dohody medzi mestom a ObÚ Žiar nad Hronom bola 
vyplatená  odmena pre skladníka CO, ktorý má na starosti ošetrovanie materiálu CO. 
 

 

Program 4. Propagácia a prezentácia mesta 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
6 916 6 916 9 450 

 
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 a aj v rámci mikroregiónu a 
BBSK prostredníctvom propagačných materiálov a informačných tabúľ 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií 
Cieľ: Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta prostredníctvom aktivít, informačných 

tabúľ a propagačných materiálov 
Plnenie: V roku 2014 sa cieľ podprogramu plnil zviditeľňovaním mesta prostredníctvom 

spolupráce s inými mestami, televíznymi a vysielacími reláciami, 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 zaoberajúcimi sa cestovným ruchom, podávaním 
informácií o pripravovaných aktivitách v informačnom centre. Propagačný materiál 
mesta bol poskytovaný počas aktivít, ktoré sú uvedené nižšie v komentári. Propagačný 
materiál bol zakúpený vo väčšom počte ako bolo plánované. CD so speváckou 
skupinou Vinička pod názvom Spieva vám Vinička bolo vyhotovené, pokrstené, slúži na 
propagáciu mesta. Propagácia bola uskutočnená vyššie uvedenými formami a taktiež 
vyhotovením banneru speváckej skupiny Vinička pri tejto príležitosti. Bol vyhotovený 
odborný preklad Turistického sprievodcu do Aj a aj jeho tlač a bola vykonaná 
nevyhnutná údržba informačných tabúľ v meste, ktoré sa opravili, namaľovali. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Propagačný materiál 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

22   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Informačné tabule 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 0 0 

Skutočná 0   
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hodnota 
 
Celkovo bolo zakúpených 22 druhov propagačného materiálu v celkovej hodnote 5 077 eur a to perá, 
tričká s potlačou, CD Spieva Vám Vinička, šnúrky na krk, papierové tašky, notesy s perami, pastelky,  
tašky na rameno, Turistický sprievodca v anglickom jazyku, magnetky fóliové aj keramické, hrnčeky 
s foto Novej Bane, postavičky heligónkarov, suvenír s baníkom, keramické krčahy, keramické taniere 
a zvončeky, stolové kalendáre, maľované obrazy Novej Bane, propagačné vonné sviečky, kľúčenky a 
pohľadnice. Odborný preklad publikácie Turistický sprievodca bol v sume 396 eur. Propagačný 
materiál bol poskytnutý napr. na medzinárodný seminár učiteľov NJ v Nemecku, na majstrovstvá SR 
2014 v stolnom tenise, do V. Británie v rámci projektu Erasmus, na MS v branom viacboji kynológov, 
na Špeciálnu olympiádu zdravotne znevýhodnených spojenú s Majstrovstvami Európy, na 22. ročníku 
celoštátnej predajno-prezentačnej výstavy stredných škôl SR a ČR, návšteve štátneho tajomníka 
MDV a RR SR a z odboru cestovného ruchu, na gala večer Slovenskej jazdeckej federácie,  na 
Vyhlásení najlepšieho športovca mesta, na besede so spisovateľom Dadom Nagym, privítanie 
divadelníkov MDNB, do rôznych tombol ( OZ, školy a pod.), pre časopis BB MONTANREVUE bol 
poskytnutý materiál o baníctve, ochotníkom a obyvateľom partnerského mesta Mimoň aj ako materiál 
do ich informačného centra, pri príležitosti Dňa učiteľov, jazdecké preteky jazdeckej školy Beri – aj 
cena primátora, uvítanie členov DHZ pri príležitosti sviatku sv. Floriána, 11. R. Defilé TŠK Tifany – 
poďakovanie za reprezentáciu,  Deň Fair Play región ZC, NB a LV, pre účastníkov 3. Obranárskeho 
preteku o pohár primátora, na Tajchovú osmičku a Beh zdravia, stretnutie so seniormi z Levíc v DCS 
LIPA, výhercom súťaže o CD Vinička, na Tenisový turnaj o pohár primátora mesta Nová Baňa,  prijatie 
žiakov maturitného ročníka GFŠ v Novej Bani, na Festival múzeí Slovenska 2014, vyhlásenie najlepších 
žiakov, vianočný basketbalový turnaj, ocenenie dobrovoľníka roka, stretnutie k PHSR, sekretárovi 
Európskej a prezidentovi a zakladateľovi Slovenskej federácie Petangue, Memoriál A. Krištofa – 20 
klubom zo SR. 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 6 916 6 916 9 450 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0  
Výdavky na podprogram spolu  6 916 6 916 9 450 

 
Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu v hodnote 3 350 eur, na tlač publikácie 
Turistický sprievodca v AJ a NJ v hodnote 1 500 eur, na preklad tejto publikácie, na vyhotovenie 
turistických máp, na vyhotovenie informačnej tabule pred CVČ, na zakúpenie CD Vinička, na 
kancelársky materiál a materiál na údržbu informačných tabúľ.  
Skutočnosť k 31.12.2014: 
Interiérové vybavenie - v sume 300 eur bol zakúpený informačný pult. 
Všeobecný materiál - čerpanie vo výške 5 820 eur na nasledovné: na kancelársky materiál bola 
použitá čiastka 194 eur vrátane tlače, za materiál na údržbu informačných tabúľ bolo zaplatené 99 
eur, za zhotovenie turistických máp 450 eur a na zakúpenie propagačného materiálu bolo vynaložené 
5 077 eur vrátane CD Spieva vám Vinička v hodnote 1 140 eur a vyhotovenia Turistického sprievodcu 
v AJ v sume 1 455 eur. Každý propagačný materiál je vyznačený erbom a názvom mesta. Slúži na 
propagáciu a prezentáciu mesta Nová Baňa na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských a iných 
podujatiach a výstavách.  
Propagácia, reklama, inzercia - doména Zvonička - vytvorenie a hosťovanie na web stránke NCH 
Zvonička v celkových výdavkoch 15 eur. 
Všeobecné služby - finančné prostriedky vo výške 396 eur boli použité na odborný preklad 
publikácie Turistický sprievodca do anglického jazyka.  
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte Informačného centra zostali nepreúčtované 
finančné prostriedky za mzdy,  prídel do SF, energie a telekomunikačné služby spolu vo výške 2 919  
eur a zaťažili k 31.12. Propagáciu. Aby sme predišli takejto situácii aj v roku 2015, naplánovali sme do 
rozpočtu mesta na rok 2015 polovicu výdavkov na mzdy pracovníčky informačného centra, ktorá 
pracuje nielen ako pracovníčka IC, ale aj v oblasti Propagácie.   
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Program 5. Cestná doprava 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
343 849 475 075 457 917 

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

Zachovanie dopravnej obslužnosti v Novej Bani, miestna časť Bukovina, 
Kútovci a Ílend  

Plnenie: Plnilo sa priebežne počas celého roka  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet spojov  Bukovina - Bukovina   

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 3 

Skutočná 
hodnota 

3   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

14 14 14 

Skutočná 
hodnota 

14   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet liniek Nová Baňa – Kútovci 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

13 13 13 

Skutočná 
hodnota 

13   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet liniek Nová Baňa – Ílend 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

21 21 21 

Skutočná 
hodnota 

21   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 38 300 38 300 39 719 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  38 300 38 300 39 719 

 
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 vyššie ako pôvodný rozpočet v roku 2013 z dôvodu zvýšených nákladov na 1 km už v priebehu 
roku 2013. 
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Skutočnosť k 30.6.2014: Na základe objednávky mesta na poskytovanie služieb v oblasti autobusovej 
prepravy pre časť Bukovina dochádza zo strany SAD k mesačnej fakturácii. Za obdobie 01/2014 až 
11/2014 tieto náklady predstavujú výšku 2 038  eur vrátane úhrady aj za 12/2013. V zmysle Dohody 
o poskytnutí prepravy a úhrade časti vzniknutej straty za prepravu zo dňa 26.3.2013 týkajúcich sa 
prímestských liniek  boli uhradené náklady formou príspevku za obdobie 12/2013 -11/2014 vo výške 
37 681 eur.  
 
Podprogram 5.2.  Cestná doprava – TS 
 
Zámer podprogramu: Funkčné cesty 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Projekt 5.2.1. Údržba miestnych komunikácií  
 
Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Údržba a oprava  cestného telesa a chodníkov po zimnej údržbe a  

zabezpečenie funkčného povrchu vozovky a chodníkov v mimozimnom období. 
Plnenie: Zabezpečovaná bola oprava závad na vozovke zistených po zimnej prevádzke 

a údržba celej dĺžky udržiavaných ciest. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Náklady na 1 km v eur/rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 177 1 177 1 177 

Skutočná 
hodnota 

1 177   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka udržiavaných ciest v km 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

104,09 104,09 104,09 

Skutočná 
hodnota 

104,09   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 115 242 148 515 145 785 
700 Kapitálové výdavky 0 44 582 40 805 
Výdavky na podprogram spolu  115 242 193 097 186 590 

 
Komentár: Výdavky sú rozpočtované vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie 
úloh na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávky MK, účelové prostriedky spolu 34 694 eur a to 
výdavky na opravu schodov pri VÚB, pri Zlatom bažante a pri polícii, na údržbu spevnenej plochy pri 
bloku „B“ na ul. Nábrežná.  
 
Skutočnosť k 31.12.2014:    
V 4. Zmene rozpočtu boli pridané ďalšie účelové prostriedky vo výške 57 283 eur 
Z bežných účelových prostriedkov bolo nasledovné čerpanie: 
Údržba schodov pri VÚB – 0 eur - čerpanie – 0 eur 
Oprava spevnenej plochy ul. Nábrežná – 4 272 eur  - čerpanie – 4 272 eur 
Oprava schodov pri Zlatom bažante – 2 762 eur  - čerpanie  – 0 eur 
Oprava schodov pri polícii – 0 eur - čerpanie – 0 eur 
Oprava MK Bukovina Šajtiská – 35 063 eur - čerpanie – 35 063 eur 
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Oprava MK podľa zoznamu – 20 470 eur - čerpanie  – 20 470 eur 
Odstavná plocha ul. Štúrova a A. Kmeťa – 0 eur  - čerpanie  – 0 eur 
Natretie autobusových čakární – 0 eur - čerpanie  – 0 eur. 
 
Z kapitálových prostriedkov bolo nasledovné čerpanie v členení: 
Spevnené plochy ul. Cintorínska – 572 eur  - čerpanie – 487,29 eur 
Schody pri VÚB a Polícii – 44 010 eur  - čerpanie – 40 318 eur 
Spevnená plocha na ul. Nábrežná.  
Oprava a údržba schodov pri VUB a Polícii bola presunutá z bežných účelových prostriedkov do 
kapitálových z dôvodu ich komplexnej rekonštrukcie. Schody boli v druhej polovici roka 2014 na 
komplet zrenovované.  
Oprava schodov pri Bažante sa v roku 2014 kvôli rozsahu prác nestihla zrealizovať.  
Z účelových prostriedkov mesta opravili miestne komunikácie Bukovina, kde bolo opravených celkovo 
2 340 m2 a opravy MK podľa zoznamu, kde bolo opravených celkovo 875 m2. Takýmto spôsobom boli 
opravené nasledovné miestne komunikácie: ul. Cintorínska, Bernolákova, Legionárska, Spojná, 
Slameníkova cesta a Tajch.  
Taktiež sa v 2.polroku realizovala oprava MK: ul. Záhrbská, Kamenárska, Prírodná, Brezová, 
Podhorská, Slnečná, Pelúchova, Školská, Vršky, Kútovská, Hrabcova, Ležisko, Šibeničný vrch, 
Robotnícka, Kolibská a Záhradná. Oprava výtlkov na spomenutých MK predstavovala náklady vo výške 
39 448,17 eur. 
Okrem spomenutých akcií sa v roku 2014 vykonávalo čistenie rigolov podľa potreby v dĺžke 52,3 km. 
 
 
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.  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - štrky 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 110 1 318 1 411 

Skutočná 
hodnota 

179   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - soľ 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

0   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Priemerné ročné náklady na zimnú údržbu v eur/rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

53 735     62 208 62 633 

Skutočná 
hodnota 

24 138,20   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
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600 Bežné výdavky 53 755 24 125 24 125 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  53 755 24 125 24 125 

 
Komentár: Výdavky sú rozpočtované 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 31.12.2014: Nakoľko bola veľmi mierna zima, nebolo potrebné toľko zdrojov na zimnú 
údržbu MK, a preto bol rozpočet znížený - v rámci dvoch zmien rozpočtu boli výdavky vo výške 29 630 
eur presunuté na spoločnú správu TS a na údržbu MK. V skutočnosti bolo TS poskytnuté 24 125 eur.  
 
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 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 36 36 36 
Skutočná hodnota 36   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet servisovaných (oprava+údržba) športovísk a detských ihrísk mesta – ks 
 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 6 6 6 
Skutočná hodnota 6   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 118 392 78 255 78 255 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  118 392 78 255 78 255 

 
Komentár: Výdavky sú určené pre Technické služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy 
vozidiel a majetku.    
Skutočnosť k 31.12.2014: TS bolo na opravu a údržbu techniky poskytnuté 78 255 eur. 
 
Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov 
 
Zámer podprogramu: Regenerácia centra mesta 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 Cieľ: Odstránenie zatekania do priestorov  podzemných priestorov verejných WC  
Plnenie: Akcia zrealizovaná v III. štvrťroku , splnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti a vode podzemných priestorov  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

155 m2 0 0 

Skutočná 100 m2   
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hodnota 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 11 000 11 000 11 039 
700 Kapitálové výdavky 0 13 000 3 911 
Výdavky na podprogram spolu  11 000 24 000 14 950 

 
Komentár: Výdavky vo výške 11 000 eur sú na odstránenie havarijného stavu zatekania do 
podzemných priestorov verejných WC zhotovením izolácie proti vlhkosti a vode a súvisiacich 
stavebných prác za účelom predchádzania znehodnocovaniu priestorov verejných WC.   
Skutočnosť k 31.12.2014: Zhotoviteľom UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa na základe Zmluvy o dielo č. 
9/2014 zo dňa 25.8.2014 boli zrealizované v mesiacoch 11-12/2014 stavebné práce spočívajúce 
v dočasnom odstránení pôvodných podkladových vrstiev v rozsahu 100 m2 (výmera upresnená pri 
vykonaní prieskumu trhu), úprave podložia,  vrátane podkladného betónu, položenia hydroizolačnej 
fólie s poterom, odvodnenie melioračným potrubím a spätného položenia dlažby, okrem toho bol 
realizovaný náter zábradlia a stĺpov.  
 
Podprogram 5.4. Chodník Tajch - TS 
 
Zámer podprogramu: Zatraktívniť prostredie pre rozvoj cestovného ruchu a vybudovať miesto pre 
rekreáciu a šport 
 
Zodpovednosť:  TS mesta Nová Baňa 
Cieľ: Zvýšiť návštevnosť rekreačnej oblasti Tajch 
Plnenie: Zvýšenie návštevnosti sa prejaví po skolaudovaní chodníka a jeho uvedení do 

užívania.  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Dobudovanie chodníka na prechádzanie, bicyklovanie a korčuľovanie 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 0 0 

Skutočná 
hodnota 

1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 6 160 12 721 11 526 
Výdavky na podprogram spolu  6 160 12 721  11 526 

 
Komentár: Výdavky sú účelové, určené vo výške 4 660 pre TS na vybavenie cyklochodníka príslušným 
mobiliárom – lavičky s operadlom 10 ks a koše 10 ks a vo výške 1 500 eur na vypracovanie 
porealizačného geometrického plánu ako podkladu pre vydanie kolaudačného rozhodnutia 
a následného zápisu do katastra nehnuteľností, čo bude zabezpečovať mesto.  
Skutočnosť k 31.12.2014:  
V pôvodnom rozpočte bolo plánované 4 660 eur na mobiliár – 10 kusov lavičiek a košov, boli 
zakúpené vo výške 4 404 eur. Porealizačný GP bol vypracovaný a bolo uhradené 1 200 eur. 
V zmene rozpočtu bola doplnená čiastka 1 690 eur na  vybudovanie altánku 6-uholníkového tvaru so 
strieškou na trase cyklochodníka a čiastka 4 271 eur na vyasfaltovanie vjazdov na cyklochodník Tajch, 
čo bolo zrealizované za 5 922 eur.  
Vzhľadom k neukončeným rokovaniam týkajúcim sa zámeny časti pozemkov pod cyklochodníkom 
a jeho majetkoprávne vysporiadanie nie je zatiaľ zapísaný do katastra nehnuteľností. Akcia 
z uvedeného dôvodu nie je skolaudovaná.  
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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 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

  1 ks retenčnej nádrže  

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka prícestného rigolu v bm 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

  147  

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka dažďovej kanalizácie v bm 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

  175  

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka oporného múru v bm 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

 63  

Skutočná 
hodnota 

   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 1 000 1 000 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 000 1 000 0 

 
Komentár: Výdavky sú určené na výkup pozemku a následné vybudovanie oporného múru za účelom 
splnenia nariadených opatrení. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Výkup pozemkov sa nerealizoval. Akciu je potrebné riešiť komplexne, a 
vzhľadom k  výške finančných nákladov nie je v súčasnej dobe realizovateľná.   
  
Podprogram   5.6.  Chodníky a odstavné plochy    
 
Rekonštrukcia chodníkov na ul.  Cintorínska a Nábrežná 
Odstavná plocha s drveným asfaltom, penetrácia na ul. Pod sekvojou 
Rekonštrukcia chodníka na ul. Školská 

 
Zámery projektu: Zabezpečiť rekonštrukciu chodníkov na ul. Cintorínska, Nábrežná, Školská a Pod 
sekvojou. Vybudovať odstavnú plochu s drveným asfaltom. Zámerom je zlepšiť prostredie pre život.  
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Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Vypracovanie PD Chodníky a odstavné plochy TS, ul. Cintorínska, Nábrežná, 

Školská 
Plnenie: splnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Vypracovanie PD   

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

4 –krát po 4 paré  0 0 

Skutočná 
hodnota 

16   

 
Zodpovednosť: Technické služby mesta Nová Baňa 
Cieľ: Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Cintorínska a Nábrežná 
Plnenie: Rekonštrukcia chodníkov, demontáž poškodenej povrchovej zmesi, doplnenie 

obrubníkov, napojenie na vstupy k objektom - realizácia prác bude v 2. polroku. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

ul. Cintorínska – 1 940 m, ul. Nábrežná – 150 m 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

76 400 0 0 

Skutočná 
hodnota 

75 692,85   

Cieľ: Odstavná plocha s drveným asfaltom a penetrácia Pod sekvojou 
Plnenie: Realizácia prác splnená 
Merateľný 
ukazovateľ: 

180 m2 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 500 0 0 

Skutočná 
hodnota 

2 481,76   

Cieľ: Rekonštrukcia chodníka na ulici Školská 
Plnenie: Realizácia prác splnená 
Merateľný 
ukazovateľ: 

450 m 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

10 000 0 0 

Skutočná 
hodnota 

23 126,97   

 

Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 103 227 102 502 
Výdavky na podprogram spolu  0 103 227 102 502 

 
Komentár: Výdavky sú určené na rekonštrukciu chodníkov na uliciach Cintorínska a Nábrežná 
(rekonštrukcia chodníkov, demontáž poškodenej povrchovej zmesi, doplnenie obrubníkov, napojenie 
na vstupy k objektom), Školská (rekonštrukcia chodníkov, demontáž poškodenej povrchovej zmesi, 
doplnenie obrubníkov, napojenie na vstupy k objektom) a Pod sekvojou (rekonštrukcia a rozšírenie 
odstavnej plochy, úprava svahov, zamedzenie zosuvov pôdy, ako aj na vybudovanie odstavnej plochy 
s drveným asfaltom). V súčasnom stave sú predmetné plochy devastované, poškodené a nespôsobilé 
pre strojové čistenie. Po rekonštrukcii dôjde k zlepšeniu prostredia pre život a možnosť strojovej 
úpravy plôch a priľahlých terénov.  
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Skutočnosť k 31.12.2014: 6. zmenou rozpočtu boli schválené výdavky na vypracovanie projektovej 
dokumentácie na akciu „Chodníky a odstavné plochy TS“ na uliciach Cintorínska, Nábrežná, Školská  
(rekonštrukcia chodníkov, demontáž poškodenej povrchovej zmesi, doplnenie obrubníkov, napojenie 
na vstupy k objektom) za účelom vydania stavebného povolenia. PD bola vypracovaná  a náklady za 
PD boli uhradené vo výške 1 200 eur. Na základe PD bolo v mesiaci 08/2014 vydané stavebné 
povolenie príslušným stavebným úradom.  
V prvom polroku prebiehali prípravné práce pre realizáciu jednotlivých etáp. Boli vykonané niektoré 
zamerania, pre prípravu PD. Realizácia prác bola uskutočnená v 2. polroku, rozšírené boli aj 
asfaltované plochy okolo športoviska a v priestore medzi bytovým domom a potokom.  
Po realizácii rekonštrukcií chodníkov na vyššie uvedených uliciach bola akcia prevzatá a následne bolo 
vydané kolaudačné rozhodnutie za účelom užívania.    
 
Podprogram   5.7.  Odstavný pruh pred ZŠ, štúdia    
 
Zámery projektu: Zvýšenie bezpečnosti osôb a žiakov ZŠ  vybudovaním odstavného pruhu 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Rekonštrukciou jestvujúceho chodníka vybudovať odstavný pruh 
Plnenie: Splnené v rozsahu vypracovania štúdie  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Vypracovanie štúdie   

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

6 0 0 

Skutočná 
hodnota 

6   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 250 250 
Výdavky na podprogram spolu  0 250 250 

 
Komentár: 8. zmenou rozpočtu roku 2014 boli schválené výdavky na vypracovanie štúdie odstavného 
pruhu ako podkladu pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie a následne pre samotnú realizáciu 
projektu. 
Skutočnosť k 31.12.2014: štúdia bola vypracovaná  a náklady za štúdiu boli uhradené. Po odsúhlasení 
PZ SR, DI Žiar nad Hronom a ďalšími organizáciami  dôjde k vypracovaniu ďalšieho stupňa PD. 
 
 

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
202 153 231 552 221 590 

 
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 
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Zámer projektu: Ekonomicky efektívny systém komplexu činností v odpadovom hospodárstve 
mesta, t.j. od miesta vzniku odpadu (občan v meste) po miesto doručenia odberateľskej organizácie 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Prevádzkovanie a údržba zhromaždísk odpadov na území mesta a TS, 

preprava, triedenie, úprava (lisovanie, balenie), skladovanie a expedícia 
separovaných a neseparovaných zložiek KO k odberateľom.   

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 38 38 38 
Skutočná hodnota 38   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkové náklady na separovaný zber (zlisovaných, zabalených, 
kontajnerovaných) zložiek KO v eur/rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 28 560 29 113 29 255 
Skutočná hodnota 20 785,19   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkové náklady na neseparovaný zber zložiek KO v eur/rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 57 121 57 514 57 444 
Skutočná hodnota 89 903,89   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 60 905 86 249 86 249 
700 Kapitálové výdavky 11 040 11 040 1 081 
Výdavky na podprogram spolu  71 945 97 289 87 330 

 
Komentár: Výdavky sú rozpočtované vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie  
odvozu odpadu kuka vozmi, separovaného odpadu, vrecovaného odpadu, zvoz a úpravu bio odpadu 
zo záhrad, verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch a náklady na 
zber odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní. V rámci kapitálových výdavkov je čiastka 11 040 eur 
určená na  projekt a vybudovanie zberného dvora pre separovaný odpad. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Okrem bežných výdavkov na zabezpečenie odvozu odpadu 86 249 eur, bol 
TS poskytnutý kapitálový transfer vo výške 1 081 eur na projektovú dokumentáciu zberného dvora TS. 
Vybudovanie zberného dvora pre odpad sa nerealizovalo.  
                                
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 - biologicky rozložiteľného odpadu v tonách 

Rok 2014 2015 2016 



44 
 

Plánovaná 
hodnota 

1 600 1 650  1 650 

Skutočná 
hodnota 

1 307,70   

 Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet motohodín zberovoštiepkovacím zariadením (traktor+príves) BRKO – 
motohodina/rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

300 300 300 

Skutočná 
hodnota 

416   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet najazdených kilometrov fekálnym vozidlom  – km/rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 300 2 300 2 300 

Skutočná 
hodnota 

2 717   

 
 
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: 

Ročné poistenie v eur 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

 5 843   

Skutočná 
hodnota 

5 843   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 25 119 25 119 25 119 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  25 119 25 119 25 119 

 
Komentár:  Výdavky sú rozpočtované vo výške 19 276 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 31.12.2014: Technickým službám bolo na činnosť špeciálnych zariadení zaslané 19 276 
eur a to na úpravu a odvoz BIO odpadu, vývoz odpadových vôd zo žúmp a kalu zo septikov, ktoré sa 
na základe zmluvy vykonávajú v rámci mikroregiónu. Havarijné poistenie bolo uhradené vo výške 
5 843 eur – splnená bola povinnosť vyplývajúca zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.  
 
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 
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Ciele podprogramu: Odovzdanie KO od TS oprávnenej organizácii 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta  
Cieľ: Odovzdanie komunálneho odpadu oprávnenej organizácii vlastniacej certifikované 

vážiace zariadenie v sortimentoch odpadov podľa zmluvných podmienok 
Plnenie: Cieľ bol splnený na 100 % - zabezpečil sa odvoz všetkých neseparovateľných zložiek 

KO k oprávnenej odberateľskej organizácii. Zabezpečili sme všetky legislatívne 
povinnosti v oblasti evidencie a hlásenia o odovzdaných odpadoch a zabezpečili sme 
splnenie všetkých finančných operácii súvisiacich s hore uvedenými povinnosťami. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Tony komunálneho + objemného odpadu (KO) 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 990 2 000 2 010 

Skutočná 
hodnota 

1 958,67   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Tony drobného stavebného odpadu (DSO) 
 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

66 67 68 

Skutočná 
hodnota 

122,53   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Tony nebezpečného odpadu (NO) 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

0,7 0,9 1,0 

Skutočná 
hodnota 

1,91   

Plánovaná hodnota drobného stavebného odpadu - DSO bola 66 ton, skutočná bola vyššia a to 122,53 
ton. Občania boli v oblasti opráv a rekonštrukcii budov aktívnejší, ako v minulých rokoch. 
Plánovaná hodnota nebezpečného odpadu bola 0,7 ton, skutočná bola vyššia a to 1,91 ton. Občania 
boli v oblasti opráv a rekonštrukcii budov aktívnejší, ako v minulých rokoch. 
   
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 81 000 81 000 82 519 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0 
Výdavky na podprogram spolu  81 000 81 000 82 519 

 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu poplatku za uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky na nakladanie s odpadom boli vo výške 81 919 eur. 
Jedná sa o náklady na  nakladanie s komunálnym odpadom (komunálne odpady + veľkoobjemové 
odpady + drobné stavebné odpady) 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.  
Okrem toho v I. polroku bola zaplatená suma 600 eur podľa rozhodnutia číslo: 4396302514/4161-
15287/Schl zo dňa 23.5.2014 od SIŽP Banská Bystrica. 
 
 
Podprogram 6.3.  Čistenie verejných komunikácií 
 
Zámer podprogramu:  Čisté mesto 
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Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Projekt 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií – TS 
 
Zámer projektu: Ručné čistenie mesta  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť  čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií  
Plnenie: Zabezpečilo sa vyčistenie všetkých znečistených priestranstiev a komunikácií 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Priemerné náklady na ručné čistenie mesta v eur/rok 
 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

8 909 8 909 8 909 

Skutočná 
hodnota 

8 909   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 7 618 8 873 8 873 
700 Kapitálové výdavky 0  0 0 
Výdavky na podprogram spolu  7 618 8 873 8 873 

 
Komentár: Výdavky sú rozpočtované vo forme príspevku Technickým službám mesta na čistenie 
verejných komunikácií. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Technickým službám mesta bolo zaslané 8 873 eur na zabezpečenie čistenia 
verejného priestranstva. Tu bolo zaúčtované aj čistenie mesta po jarmoku. Podľa potreby boli čistené 
priestory okolo kontajnerov na sídliskách a okolo zberných miest vrecovaného odpadu. Priestranstvá 
mesta boli čistené pracovníčkou TS.  
 
Projekt 6.3.2. Čistiaca technika 
 
Zámer projektu: Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť  čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou 

technikou 
Plnenie: Technika počas celého roka bola kvalitná a zabezpečilo sa vyčistenie všetkých 

znečistených priestranstiev a komunikácií 
Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

200 200 200 

Skutočná 
hodnota 

205   

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: 

Ročné poistenie v eurách 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 269 5 269  



47 
 

Skutočná 
hodnota 

5 269   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 16 471 16 471 16 471 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  16 471 16 471 16 471 

 
Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb 
mesta vo výške 11 202 eur a na úhradu ročného havarijného poistného za zametacie a čistiace vozidlá 
vo výške 5 269 eur, ktoré uhrádza mesto. 
Skutočnosť k 31.12.2014: TS mesta boli zaslané finančné prostriedky na čistenie mesta vo výške      
11 202 eur. Strojmi boli 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.  
Ročné havarijné poistenie vozidiel a techniky projektu „Nákup čistiacej techniky“ bolo v mesiaci 
07/2014 uhradené vo výške 5 269 eur a tým bola  splnená povinnosť vyplývajúca zo zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 
 
 
Podprogram 6.4. Manipulačná plocha na Hornom dvore TS        
 
Zámery projektu: Vybudovanie manipulačnej plochy na Hornom dvore Technických služieb mesta. 
 
Zodpovednosť: Technické služby mesta Nová Baňa  
Cieľ: Manipulačná plocha na Hornom dvore TS 
Plnenie: Vytvorenie manipulačnej plochy pre úpravu BRKO 
Merateľný 
ukazovateľ: 

90 m2 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1900 0 0 

Skutočná 
hodnota 

378,43   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 1 900 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 1 900 0 

 
Komentár: V štvrtej zmene rozpočtu bol zavedený nový podprogram Manipulačná plocha TS. V 
súčasnosti je drvený materiál BRKO rozložený na Hornom dvore TS. Je potrebné premiešať ho 
a nakladať s ním v súlade so zámerom projektu, na ktorý boli zakúpené prostriedky – traktor 
s drvičom New Holland a ZAGO. Manipulačná plocha bude slúžiť na hore uvedené účely.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Prípravy na realizáciu sú ukončené. Realizácia bola z plánovaných 1 900 eur 
v rozsahu 378,43 eur. Pre nedostatočné kapacity a nepriaznivé počasie akcia nebola zrealizovaná.  
 
 
Podprogram 6.5 – Kontajnerové stojiská  
 
Zámery podprogramu: Vytvoriť podmienky pre skrášlenie okolia, udržanie čistoty  a zlepšenie 
kvality životného prostredia vhodným ukladaním domového komunálneho odpadu na  území mesta 
Nová Baňa na miesta na to určené ( na sídliskách a pri bytových domoch). 
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Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta  
Cieľ: Zabezpečiť u vlastníkov resp., správcov BD vybudovanie  stojísk  
Plnenie: Splnené v rozsahu vypracovania PD 
Merateľný ukazovateľ: PD  kontajnerových stojísk domového komunálneho odpadu  
Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 6 paré 0  
Skutočná hodnota 6 paré   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 900 900 
Výdavky na podprogram spolu  0 900 900 

 
 Komentár: Výdavky boli určené na vypracovanie projektovej dokumentácie zhromaždísk – 

kontajnerových stojísk na sídliskách  a pri bytových domoch v jednotnom štýle pre účely ich 
následného vybudovania vlastníkmi resp. správcami bytových domov. 
Skutočnosť k 31.12.2014: PD bola vypracovaná a výdavky vo výške 900 eur za PD boli uhradené. 
   
 

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

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
85 856 160 617 143 001 

 
                                 
Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory 
 
Zámer podprogramu: Udržať budovy v dobrom technickom stave. 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
Cieľ: Udržať sa na trhu s prenájmom nehnuteľností 
Plnenie: Pre zabezpečenie cieľa programu sa snažíme udržať budovy v dobrom stave, 

zabezpečujeme funkčnosť a bezporuchovosť prenajímaných budov. Boli vykonané  
opravy a realizovali sa práce na zabezpečenie bezporuchovosti prenajímaných budov 
menšieho rozsahu, opravy WC, opravy kanalizačnej stupačky na Bernolákovej 13. 
Zrealizovala sa výmena umývadla a WC na Bernolákovej 11. Operatívne sa odstránili 
prevádzkové problémy v prenajatých nehnuteľnostiach – oprava elektroinštalácie na 
budove Banícke námestie č .1, oprava vodovodného potrubia v priestoroch radničnej 
vinárne, elektro opravy v priestoroch budovy Bernolákova 11.   
Pre zlepšenie kvality prenajímaných budov sa zabezpečila strieška pred vstupom do 
nebytových priestorov na Bernolákovej súp.č. 1355 a odkúpenie laminátovej podlahy 
po predchádzajúcom nájomcov v kancelárii  na ulici Bernolákovej č. 11.                                                                                     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prenajímaných budov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

15 15 15 

Skutočná 
hodnota 

15   

  
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
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600 Bežné výdavky 85 856 120 617 105 766 
700 Kapitálové výdavky 0 40 000 37 235 
Výdavky na podprogram spolu  85 856 160 617 143 001 

 
Komentár: Výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je najväčšia 
položka rozpočtu 44 846 eur,  poistné, revízie objektov, kominárske služby, nájomné, materiál, ale aj 
na ich údržbu. V rámci údržby sa plánuje oprava strechy a atiky na budove radnice za 10 000 eur. 
Čiastka 12 470 eur je určená na demoláciu časti objektu bananárne a ostatné výdavky na 
odstraňovanie nepredvídaných závad vo výške 5 000 eur. V súvislosti s podpísaním novej poistnej 
zmluvy na poistenie majetku trhovou cenou sa zvyšujú platby poistného za prenajímaný majetok. 
Skutočnosť k 31.12.2014:  
Bežné výdavky 
Výdavky za údržbu a prevádzku prenajímaného majetku predstavujú čiastku 105 766 eur.  Z toho : 
Elektrická energia – 17 582 eur  
Výdavky predstavujú zálohové platby za prenajímané nehnuteľnosti a neobsadené budovy : 
 –  zálohy za 1. polrok 2014 – 13 623 eur 
-  vyúčtovanie spotreby za 2. polrok 2013 – 3 959 eur  
Teplo – 8 722 eur                                                                                                                                                                                            
Náklady predstavujú výdavky za doplatok za spotrebu tepla  pre firmu STING ITEC za objekt Nábrežná 
21 doplatok za rok 2013 - 682 eur 
Doplatok za spotrebu tepla za neobsadené priestory : 
kancelárie Bernolákova 11– býv. DS I.+II.poschodie + prízemie, zasadačka- teplo v cene nájmu, 
Podnikateľské centrum  Námestie slobody 2 -   596 eur 
Zálohy za 1. polrok za voľné nebytové priestory  a zasadačku (STEP) – 5 431 eur 
Odpočet odberných miest, výmena kapilár, rozúčtovanie nákladov Nábrežná 21 – 13 eur 
Záloha za 1. polrok 2014 – Nábrežná 21 – 2 000 eur 
Plyn – 7 518 eur 
Výdavky predstavujú  : 
-zálohové platby za odberné miesta: SSŠ – Školská 25, Bernolákovu 3, Cintorínsku 3, Cintorínsku 7, 
Kalvársku 37, M.R.Štefánika 27 , A. Kmeťa 7, za  spotrebu plynu  za odberné miesto za 2. polrok 2013 
a 1. polrok 2014 - Bernolákova 3 a za vyhodnotenie podružných meračov na odberných miestach – 
Bernolákova 3, Školská 25. 
Voda – 6 173 eur 
Výdavky v čiastke  4 408 eur sú za spotrebu vody v prenajatých nebytových priestoroch a 1 765 eur 
predstavujú výdavky za zrážkovú vodu za prenajímané budovy a za neobsadené, prázdne  budovy.  
Materiál – 550 eur 
- nové umývadlo a WC - Bernolákova 11 – 285 eur 
- zakúpenie plastovej tabule – rekonštrukcia sv. Trojice – 140 eur 
- brano – otvárací systém – Bernolákova 11 - 38 eur 
- sifóny, ventíly, hadice, plavák, koleno na umývadlo, žiarivka - Bernolákova 11, Kalvárska 37 – 37 eur 
- zakúpenie kovového kontajnera pre nájomcov – Školská 25 - 28 eur 
- ventily, hadica, plavák, žiarovka – 12 eur 
- tabuľky – nepovolaným vstup – oplotenie budovy - 10 eur 
Údržba budov, priestorov, objektov –  47 191 eur 
V rámci opravy a údržby budov boli vykonané nasledovné práce : 
- obnova fasády budovy radnice (oprava a náter troch strán budovy, odvodnenie južnej a východnej 
strany, náter mreží)  – 32 192 eur 
- klampiarske práce  (komplet žľaby a zvody)– múzeum – 6 714 eur 
- očistenie a náter šindla – 3 700 eur 
- rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie – Zvonička – Hájska 39 – 1 014 eur 
- náter okien vonkajšej strany  – budova múzea – 1 357 eur 
- práce vo výškach – inštalácia siete proti vtáctvu – 756 eur 
- výroba striešky – pred vchodom RZS – Bernolákova  s. č. 1355– 361 eur 
- odstraňovanie závad na vonkajšom osvetlení – Zvonička – 330 eur 
- plošina na zabezpečenie opravy žľabov – múzeum  – 212 eur 
- kancelária DS – odkúpenie plávajúcej podlahy – 200 eur 
- kúpa kovovej mreže – vstupné dvere Cintorínska 3 – 100 eur 
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- oprava elektroinštalácie – Banícke námestie 1 – 62 eur 
- preprava a položenie betónového poklopu na skruž  pred KD Štále – 50 eur 
- oprava kanalizačnej stupačky – Bernolákova 13 – 49 eur 
- oprava žľabov na budove – radnica – 34 eur 
- elektro- práce – chodby a soc. zariadenie  Bernolákova 11– 32 eur  
- oprava vodovodného potrubia – priestory radničnej vinárne – 28 eur 
Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov – 635 eur 
- za prenájom pozemku pod AS od Železníc SR – 635 eur  
Všeobecné služby –  1 388 eur 
- prehliadka a odborná skúška el. inštalácie – Školská 25, Osvety 14, Bernolákova 3 – 421 eur 
- statický posudok – budova zničená požiarom Kollárova, súp.č. 349 - 350 eur 
- prehliadka a odborná skúška el. inštalácie – Zvonička – 220 eur 
- servisné a odborné prehliadky plynových kotlov – Bernolákova 3, Školská 25, Kalvárska 37 – 173 eur  
- odvoz kalu – septík – KD Štále – 151 eur 
- odmena mandatárovi – 33 eur  
- zakúpenie fabky, visiaceho zámku – Cintorínska 3 – 15 eur 
- výroba kľúčov, zakúpenie zámkov (M.R.Štefánika 27, Zvonica, Bernolákova 11) – 25 eur   
Špeciálne služby -  13 333 eur 
- odstránenie časti stavby bývalej bananárne – 11 852 eur 
- centrálne verejné obstarávanie zemného plynu –  805 eur 
- centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie – 506 eur 
- znalecký posudok Zvonica – zaradenie do inventarizácie – 170 eur 
Poistné –  1 385 eur 
Alikvotná časť poistného za prenajaté nebytové priestory 
Vrátené príjmy minulých rokov – 1 289 eur 
- preplatky na kúrení – zálohy z roku 2013 : 
Bernolákova 3 (Spojená škola, Záchranná a dopravná služba, a.s.)   – 802 eur 
Školská 25 (Interiér-exteriér štúdio, s.r.o.) - 94 eur 
- vrátenie preplatku za vyťažené tony – lom Čičerka 393 eur 
 
Kapitálové výdavky: V zmene rozpočtu boli schválené kapitálové výdavky vo výške 40 000 eur na  
rekonštrukciu priestorov v objekte M.R.Štefánika 27 a výstavbu samostatne stojacej garáže pri objekte 
pre účel dlhodobého prenájmu priestorov Dobrovoľnému hasičskému zboru Nová Baňa. Finančné 
prostriedky boli plánované nasledovne: 600 eur - projektová dokumentácia, 13 000 eur - výstavba 
garáže, 26 400 eur - rekonštrukcia priestorov administratívnej budovy. Z dôvodu dodatočnej potreby 
väčšej garáže pre parkovanie väčšieho hasičského vozidla, ako bolo plánované, sa výstavba garáže 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov neuskutočnila a prostriedky určené na výstavbu 13 000 
eur, boli presunuté na rekonštrukciu priestorov administratívnej budovy, kde počas realizácie 
rekonštrukcie vznikli navýšené nároky na realizáciu, ako bolo pôvodne plánované. Boli vymenené 
pôvodné okná a dvere za plastové v sume 5 760 eur, vymenený plynový kotol a nainštalované 
termohlavice 2 837 eur, nainštalovaná kuchynská linka 552 eur, opravené žľaby a nainštalované kryty 
na komíny 97 eur a prevedené stavebné úpravy v hodnote 27 389 eur (stierky v celom objekte, 
komplet elektroinštalácia, odvodnenie vnútorných priestorov systémom IGLU, odvodnenie vonkajšieho 
priestoru drenážami, obklady a dlažby v kúpeľniach, plávajúce podlahy a dlažby v celom objekte, 
nátery stien a zárubní, náter fasády, odstránenie priečky...). Celkovo sa na rekonštrukciu vyčerpalo 
36 635 eur a bola zhotovená projektová dokumentácia na garáž prispôsobenú novým podmienkam 
v sume 600 eur, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie. 
 

 
Program 8. Prostredie pre život 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
256 843 411 336 280 882 

 
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 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

5   

                         
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 125 926 134 240 127 617 
700 Kapitálové výdavky 0 6 176 2 123 
Výdavky na podprogram spolu  125 926 140 416 129 740 

 
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. V rámci výdavkov je čiastka 600 eur účelová na zakúpenie počítača 
a programového vybavenia. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Bežné a účelové výdavky na administratívnu činnosť TS boli z plánovaných 
134 240 eur zaslané vo výške 127 617 eur. Prekročenie finančných prostriedkov bolo spôsobené 
zvýšenými poplatkami za strážnu službu oproti minulému roku.  
Počítače a programové vybavenie - 1 200 eur, zrealizované a uvedené do používania. 
TS mesta boli pridané kapitálové zdroje na prístrešok a kamerový systém vo výške 6 176 eur. Na 
kamerový systém a prístrešok sa minulo 2 123 eur. 
 
 

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 2014 2015 2016 
Plánovaná 4 4 4 
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hodnota 
Skutočná 
hodnota 

4   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 6 273 6 273 6 219 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0  
Výdavky na podprogram spolu  6 273 6 273 6 219 

 
Komentár: Výdavky sú na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby odborne spôsobilou 
osobou na prevádzku ČOV Tajch. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Výkony a  činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej bezproblémový 
chod prevádzky ČOV Tajch Nová Baňa boli priebežne mesačne fakturované a následne uhrádzané. 
Ďalšie výdavky súvisia s úhradou poistenia za environmentálnu škodu a zabezpečením zbernej nádoby 
na zhrabky. 
 
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 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

12   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 

Skutočná 
hodnota 

1   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 538  538  538  
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  538 538 538 

 
Komentár: Výdavky sú určené na činnosť odborne spôsobilej osobe zabezpečujúcej výkon kontrol. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Výkony a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej bezproblémový 
chod prevádzky lapača ropných látok na KBV Hrádza Nová Baňa boli mesačne fakturované a následne 
uhrádzané.  
  
Podprogram 8.3.Kanalizačný zberač ul. Kamenárska 
 
Zámer podprogramu: Vysporiadanie záväzkov z nerealizovaného projektu  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
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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 

Skutočnosť k 31.12.2014: Zo strany zhotoviteľa predmetného neuskutočneného projektu podaná 
žaloba na Mesto Nová Baňa. Výsledok bude známy až po vyriešení súdneho sporu.    
 
Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch – bezpečnostný dohľad 
 
Zámer podprogramu: Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov a občanov na vodnej nádrži Tajch 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť odbornú prehliadku VN Tajch a technicko-bezpečnostné opatrenia  
Plnenie: Priebežne sa plní 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Kontrolná odborná obhliadka Tajch 2 krát 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Záverečná správa za rok  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 

Skutočná 
hodnota 

1   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet kontrolných meraní ročne  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

12   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Etapová správa za roky 2010 - 2013 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 0 0 

Skutočná 
hodnota 

1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 1 932 1 932 1 932 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 932 1 932 1 932 

 
Komentár: Výdavky sú určené na každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch a na 
vypracovanie etapovej správy vodnej stavby za roky 2010 - 2013.   
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky boli za výkon a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej  
technicko - bezpečnostný dohľad na vodnej nádrži Tajch a vykonanie kontrolných obhliadok v 03/2014 
a   v 11/2014 . 
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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 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

373 091 373 091 373 091 

Skutočná 
hodnota 

437 469   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet kusov vysadenej vysokej zelene 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

15 16 17 

Skutočná 
hodnota 

7   

Cieľ: Úprava terénu verejnej zelene pri časti chodníka ul. Hrádza  
Plnenie: Splnené – podzemné siete vytýčené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Protokoly o vytýčení  sietí v teréne 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

60 m2 0 0 

Skutočná 
hodnota 

60 m2   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 45 078 52 540 52 472 
700 Kapitálové výdavky 0 7 200 7 188 
Výdavky na podprogram spolu  45 078 59 740 59 660 

Komentár: V rámci príspevku pre TS sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene v meste a to   
najmä na sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu,  rez stromov, krov a šípových ruží, 
strihanie živých plotov, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, pravidelné kosenie 
trávnatých plôch verejnej zelene, chemické ošetrenie – zneškodnenie burín a pod.  
Skutočnosť k 31.12.2014:  
Bežné výdavky - bola vykonávaná pravidelná údržba zelene. V 5.zmene rozpočtu boli TS presunuté 
účelové prostriedky vo výške 2 000 eur na kosenie dodávateľským spôsobom a v 8. zmene rozpočtu  
presun vo výške 5 312 eur na PHM a servis, údržbu a opravy. Bežný príspevok bol poskytnutý vo 
výške 52 390 eur.  
Výdavky mesta vo výške 150 eur boli určené na zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí za účelom 
úpravy terénu verejnej zelene pri časti chodníka na ul. Hrádza. V mesiaci 11/2014 bolo na základe 
objednávky spoločnosťou Slovak Telekom a.s. v teréne vytýčené podzemné zariadenie – t.j. telefónne 
káble o čom bol spísaný protokol. Keďže pre následnú úpravu terénu, ktorú realizovali TS mesta, 
postačovalo vytýčenie len telefónnych zariadení, čo stálo len 82 eur.  
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Kapitálové výdavky: V zmene rozpočtu mesta bol TS schválený kapitálový príspevok  vo výške 
7 200 eur na zakúpenie kosačky. Finančné prostriedky boli TS poskytnuté vo výške 7 188 eur na 
kosačku. 
 
Podprogram 8.6. Rozvoj obcí spolufinancovanie 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  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet realizovaných akcií 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 500 500 80 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  500 500 80 

 
Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípadnou prípravou projektov. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky boli na zakúpenie kolkov pre výber listov vlastníctva potrebných k 
predloženie  monitorovacej správy už zrealizovaných  projektu – Rekonštrukcia ZŠ J. Zemana v Novej 
Bani a Modernizácie  verejného osvetlenia. 
 
Podprogram 8.7. 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, montáž a demontáž vianočnej výzdoby 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet funkčných svetelných bodov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

896 896 896 

Skutočná 
hodnota 

992   

  
Cieľ: Poistenie majetku mesta -  svietidiel a rozvádzačov z predmetného projektu proti 

živelným pohromám, vandalizmu a odcudzeniu  za každý rok samostatne. 
Plnenie: splnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Ročné poistenie vo výške plnenia 215 eur 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

215 215  215 

Skutočná 215   
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hodnota 
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 48 383 50 463 50 462 
700 Kapitálové výdavky 0 300 300 
Výdavky na podprogram spolu  48 383 50 763 50 762 

 
Komentár: V projekte sú rozpočtované prostriedky na platbu za elektrickú energiu spotrebovanú 
v rámci verejného osvetlenia a náklady spojené s jeho prevádzkou, ktoré mesto rieši formou príspevku  
Skutočnosť k 31.12.2014: TS bol poskytnutý bežný príspevok vo výške 50 248 eur. TS vykonávali 
bežnú údržbu a opravy VO. V zmene rozpočtu bola schválená kapitálová čiastka 300 eur na osvetlenie 
Pod sekvojou. 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 4. zmene rozpočtu sa navrhlo v rámci projektu Modernizácia verejného osvetlenia poistenie majetku 
mesta  - svietidiel a rozvádzačov a to proti živelným pohromám, vandalizmu a odcudzeniu. 
V monitorovacej správe sa predpokladá, že ich máme poistené. Ročné poistné je 215 eur. Poistka bola 
uzatvorená, ročné poistné uhradené. 
 
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 ich plnej spokojnosti. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Náklady na prevádzku WC/rok  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

12 016 12 016 12 016 

Skutočná 
hodnota 

11 115,21   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2eur/občan) 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 500 1 500 1 500 

Skutočná 
hodnota 

1 116,80   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 10 516 10 516 10 516 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  10 516 10 516 10 516 

 
Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre 
občanov vo verejných WC. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Bola zabezpečená prevádzka mestských WC v sume 10 516 eur. Plánované 
vlastné príjmy tvorili 1 500 eur. Prevádzkovanie verejných WC je každoročne stratové. Je to ale služba 
verejnosti ťažko ovplyvniteľná prevádzkou.  
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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 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 

Skutočná 
hodnota 

1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 11 752 12 602 12 548 
700 Kapitálové výdavky 4 990 4 990 704 
Výdavky na podprogram spolu  16 742 17 592 13 252 

 
Komentár: Výdavky sú rozpočtované vo forme príspevku Technickým službám na výkon správy 
pohrebiska – starostlivosť o objekt domu smútku a areál cintorína. V rámci poskytnutých bežných 
výdavkov sú aj účelové výdavky 600 eur na zakúpenie počítača a programového vybavenia na cintorín 
a 3 000 eur na opravu osvetlenia, rozhlasu a vody na cintoríne a investičné výdavky vo výške 4 990 
eur sú určené na vybudovanie urnového múru, čo sa nestihlo v roku 2013. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Bola zabezpečená starostlivosť o celé pohrebisko vrátane jeho trávnatých 
plôch a chodníkov. 
Urnový múr – 4 990 eur – čerpanie finančných prostriedkov bolo v sume 704 eur.  
Počítače a programové vybavenie – 546 eur boli zakúpené. 
Oprava osvetlenia, rozhlasu, vody – 3 000 eur. 
 
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 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

74 260 74 260 74 260 

Skutočná 
hodnota 

74 260   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet kosení/rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

6   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
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Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 955 1 075 1 075 
700 Kapitálové výdavky 0 168 168 
Výdavky na podprogram spolu  955 1 243 1 243 

 
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 31.12.2014: Starostlivosť o čistotu a údržbu zelene bola zabezpečená v požadovanom 
rozsahu. PD pre 4 detské ihriská – 168 eur - zrealizované a uvedené do užívania. Poskytnutý bežný 
príspevok od zriaďovateľa bol vo výške 1 075 eur.  
 
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:  Nesplnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Realizácia stavebnej akcie  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1   

Skutočná 
hodnota 

0   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 85 123 250 
Výdavky na podprogram spolu  0 85 123 250 

 

Komentár: V  4. zmene rozpočtu roku 2014 bol doplnený podprogram s výdavkom 120 000 eur  
výdavky boli určené na vybudovanie WC a spŕch na Tajchu pre verejnosť  na rekreačné účely. 
V objekte sa navrhuje bufet, požičovňa bicyklov a WC so sprchami. Následne z dôvodu nerealizácie 
akcie a potreby zdrojov bol rozpočet znížený na 85 123 eur. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Na základe  realizovaného  verejného obstarávania bola dňa 29.9.2014 
s úspešným uchádzačom UNISTAV NB s.r.o, Nová Baňa ako zhotoviteľom stavebných prác uzatvorená 
Zmluva o dielo  na realizáciu predmetnej akcie. Výdavky na realizáciu neboli čerpané z dôvodu, že 
zhotoviteľ mal ešte rozpracované  ďalšie stavebné akcie pre mesto s termínom ukončenia 15.12.2014, 
ďalším faktorom zmeny začiatku prác boli poveternostné podmienky a blížiace sa zimné obdobie. 
V zmysle zmluvy o dielo je termín dokončenia predmetnej akcie 30.4.2015. Čiastka 250 eur je za  
spracovanie vizualizácie objektu WC a sprchy. Akcia prechádza do roku 2015. 
 
Podprogram 8.13. Rozhľadňa Háj  
 
Zámer podprogramu:  Dobudovanie náučného chodníka 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta  
Cieľ: Vybudovanie rozhľadne na Háji 
Plnenie: Len PD a prípravné práce, veža sa nezrealizovala 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Realizácia stavebnej akcie  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1   
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Skutočná 
hodnota 

0   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 36 700 6 690 
Výdavky na podprogram spolu  0 36 700 6 690 

 

Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie rozhľadne na Háji, ktorá by bola dominantnou 
atrakciou z piatich stanovísk náučného turistického chodníka. 
Skutočnosť k 31.12.2014: V pôvodnom rozpočte tento podprogram nefiguroval. V priebehu roka 
vznikla požiadavka na realizáciu tohto zámeru a bolo vyčlenených 36 700 eur z kapitálových 
prostriedkov. Z toho 6 700 eur na projektovú dokumentáciu a prípravné práce a 30 000 eur na 
samotnú realizáciu výstavby rozhľadne. Po internetovej ankete na stránke mesta, do ktorej boli 
zapojení obyvatelia, sa z pôvodnej myšlienky jednoduchej drevenej konštrukcie rozhľadne priklonilo ku 
kombinácii kameň - drevo s časovo a finančne náročnejším prevedením, čo spôsobilo, že stavba 
nebola zrealizovaná z nedostatku času a financií. Uskutočnené boli  prípravné práce (zameranie, 
prieskumné výkopy) a vypracovaná projektová dokumentácia architektom, na ktorú bolo vydané 
stavebné povolenie. Prípravné práce a projektová dokumentácia boli zrealizované v sume    6 690 eur. 
 

 

Program 9. Šport 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
61 091 72 548 69 918 

 
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 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

15 20 20 

Skutočná 
hodnota 

19   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 830 830 659 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  830 830 659 
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Komentár: : Výdavky sú určené na úhradu energií a prevádzku chaty na Tajchu.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky boli použité za spotrebu elektrickej energie a vody 605 eur a 54 
eur na čistiace prostriedky. 
 
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 sme mali zaujímavého hosťa – Luciu Kevickú – majsterku sveta vo 
freestyle s loptou. V rámci príležitostných podujatí sme pripravili otvorenie nových 
detských ihrísk na Školskej a Nábrežnej ulici, na jeseň to bolo otvorenie 
Petangového ihriska na Nábrežnej ulici. 
Novinkou bola prednáška a praktická ukážka severskej chôdze – Nordic walking, 
ktorá je v súčasnosti veľmi populárna a propagovaná ako jednoduchý šport. Po 
prvýkrát sme sa ako mesto zapojili do celonárodnej súťaže Do práce na bicykli, 
v ktorej sme mali zapojených 9 súťažných tímov zo 6 firiem z nášho mesta, spolu 
28 súťažiacich. Ako mesto sme sa umiestnili z 30 zúčastnených na 24. mieste. 
V rámci spolupráce s miestnymi školami sme podporili Školskú florbalovú ligu 
o pohár primátora mesta, športové podujatia školy v rámci Týždňa športu pre 
všetkých a Štafetový beh o pohár primátora mesta sme usporiadali v novom 
termíne (mimo Týždňa športu pre všetkých), aby sme mu opäť vrátili jeho 
postavenie medzi športovými podujatiami školy a mesta. 
V rámci 11. ročníka Týždňa športu pre všetkých sme okrem opakujúcich sa 
športových aktivít pripravili v spolupráci s ŠK a OZ aj nové, ktorými boli dva 
tenisové turnaje pre deti a pre mládež, hokejbal a beh hore Drozdovom.  
Pokračujeme v úspešnom bežeckom podujatí Tajchová osmička a Beh zdravia, 
ktoré nadobúda väčší charakter a je oň veľký záujem.  
V rámci podpory turistického ruchu a aktívneho trávenia voľného času sme sa 
podieľali na organizácií slávnostného otvorenie nového Náučného chodníka 
Zvonička (kultúrny program, propagácia, organizačné zabezpečenie ...). 
Pri spolupráci so športovými klubmi sme sa podieľali na spoluorganizácii, 
propagácii, zabezpečení ozvučenia a materiálnom zabezpečení 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 našom meste. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet športových akcií organizovaných mestom 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 3 

Skutočná 
hodnota 

10   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 3 

Skutočná 
hodnota 

9   

 
K 31.12.2014 bolo v rámci športu uskutočnených spolu 19 podujatí.   
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Mesto bolo hlavným organizátorom 10 podujatí: 
- Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2013, Otvorenie detských ihrísk na 

Školskej a Nábrežnej ulici, Nordic walking – Severská chôdza – beseda s inštruktorkou, Nordic 
walking - praktická ukážka v teréne, Prvomájový výstup najmenších na Zvoničku, Do práce na 
bicykli – celonárodná súťaž na podporu cyklodopravy v mestách, 11. ročník Týždňa športu pre 
všetkých, Mesto v pohybe, Tajchová osmička, Beh zdravia a Otvorenie petangového ihriska   

mesto bolo spoluorganizátorom na 9 podujatiach: 
- 44. ročník Zimného turistického prechodu Pohronským Inovcom, XXIII. ročník Štafetového 

behu Novobanských škôl o pohár primátora mesta, 3. ročník Obranárskeho preteku o pohár 
primátora mesta, Finálový turnaj Školskej florbalovej ligy o pohár primátora mesta, 3. ročník 
Ľahkoatletického mítingu, Filmový festival športových aktivít MEDZI NEBOM A ZEMOU, 
Otvorenie Novobanských MTB trás, Memoriál PhDr. Pavla Hrčku – šachový turnaj 3. ročník, 
Mikulášsky volejbalový turnaj Novobanských škôl  

Podporili sme 
(trofeje, medaily, drobné vecné dary, pitný režim, ozvučenie ...)  

- 10. ročník Školskej florbalovej ligy o pohár primátora mesta (ZŠ J. Zemana) 
- Tenisovú ligu o pohár primátora mesta (ŠK POOLO) 
- Otvorenie Bike a Free run parku na ulici Pod sekvojou (dobrovoľníci) 
- Filmový festival športových aktivít Medzi nebom a zemou (Peter Gajdoš) 
- Majstrovstvá Slovenska v Brannom viacboji kynológov – Tajch (KŠK Nová Baňa) 
- Otvorenie Novobanských MTB trás (Bike team Nová Baňa) 
- Vianočný basketbalový turnaj (ŠK POOLO) 

 
(tlač diplomov)  

- Lyžiarske preteky O pohár Drozdova (Ski Team) 
- MS SR družstiev 2014 v stolnom tenise – staršie žiačky (Stolnotenisový klub) 
- Memoriál Ing. F. Klimanta v stolnom tenise IX. ročník (Stolnotenisový klub) 
- Slovnaft CUP – pohárový futbalový zápas MFK Nová Baňa - FK Senica – (MFK Nová Baňa) 
- Dvojhra najmladších žiakov v stolnom tenise (Stolnotenisový klub) 

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 42 879 43 829 43 597 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  42 879 43 829 43 597 

 
Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom a na 
nákup medailí a pohárov v rámci spolupráce so športovými klubmi na spoločných podujatiach vo výške 
2 879 eur a poskytovanie dotácií športovým klubom na šport pre deti a mládež vo výške 40 000 eur 
ako v roku 2013. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky z rozpočtu mesta boli vo výške 42 647 eur a vo výške 950 eur boli 
z darov a dotácií, spolu 43 597 eur. 
   

• Najväčšie výdavky 40 000 eur sú na transfery (dotácie) z rozpočtu mesta na podporu športu 
prostredníctvom športových klubov a OZ; ďalej na zabezpečenie športových podujatí 
organizovaných mestom či v spolupráci so športovými klubmi a školami (medaile, poháre, 
občerstvenie, darčekové poukážky, drobné darčeky, pitný režim ...) na Vyhlásenie najlepších 
športovcov mesta,  Otváranie detských ihrísk, Floorbalová liga, 3. ročník Obranárskeho 
preteku, 11. ročník Týždeň športu pre všetkých, prepravné na turistické prechody ktoré mesto 
zabezpečuje už niekoľko rokov, Tajchová osmička a Beh zdravia ... Cez transfery neziskovým 
organizáciám, právnickým a fyzickým osobám/podnikateľom na konkrétne účely na šport, bolo 
prerozdelených spolu 40 000 eur, z toho bolo skutočne čerpané 39 864 eur. Dôvodom bolo 
vrátenie časti poskytnutých dotácii z dôvodu nedočerpania plnej sumy dotácie viazanej na 
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konkrétny účel použitia a v danom termíne zúčtovania, aký mali prijímatelia dotácií určený 
v dohode o jej poskytnutí.   

• Všeobecný materiál – výkresy na diplomy, stuhy na medaile, obojstranná páska, zlatý papier 
na štítky na poháre, poháre PVC na pitný režim, zicherky na štartovné čísla. V roku 2014 to 
bola aj výroba propagačného bannera na pohárový zápas N. Baňa/Senica - spolu 212 eur  

• Prepravné - 245 eur na prepravu na turistické prechody (3 autobusy na Zimný turistický 
prechod Pohronským Inovcom, a 1 autobus na VII. ročník výstupu na Vojšín na počesť                       
F. Viciana.) 

• odmena 200 eur na dohodu za spracovanie powerpointovej prezentácie na Vyhlásenie 
najlepších športovcov, k nej odvody 65 eur.  

• Ceny, dary - Výdavky 2 061 eur boli na zabezpečenie športových podujatí organizovaných 
mestom či v spolupráci so športovými klubmi a školami (medaile, poháre, občerstvenie, 
darčekové poukážky na Vyhlásenie najlepších športovcov mesta za rok 2013 aj 2014, džúsiky 
a keksíky na otváranie detských ihrísk, ceny a občerstvenie na školskú florbalovú ligu, na 
štafetový beh, poháre a trofeje na 3. ročník Obranárskeho preteku o pohár primátora mesta, 
medaile, tričká a drobné darčeky na 11. ročník Týždeň športu pre všetkých, poháre a medaile 
na Tajchovú osmičku, medaile a občerstvenie na Mikulášsky volejbalový turnaj Novobanských 
škôl, kapustnica pre účastníkov otvorenia Novobanských MTB trás.  

Z finančných prostriedkov z darov a transferov v sume spolu 950 eur bol uhradený za 50 eur 
pitný režim a drobné darčeky na podujatie Mesto v pohybe,  za 800 eur vecné ceny na Týždeň 
športu pre všetkých a za 100 eur pitný režim a čokoládové tyčinky pre účastníkov behu Tajchová 
osmička. 

 
TRANSFERY - DOTÁCIE ŠPORT 

Príjemca dotácie Výška dotácie Účel 
Tenisový klub - Tajch 150 eur 

Čerpanie 111,55 
eur 

na úhradu nákladov spojených s organizáciou 
Tenisového turnaja pre deti, nákup cien a občerstvenia 
Vrátená čiastka 38,45 eur 

Miroslav Šipikal - 
MIŠImoto 

150 eur na úhradu výdavkov: štartovné, kúpa náhradných dielov 
na motocykel, PHM, pneumatiky, výstroj pre Adama 
Šipikala, motocyklového jazdca.                                                                                                   

Miestna organizácia 
SRZ 

150 eur na nákup rybárskych pomôcok na športovú činnosť  
(LRU – plávaná II. liga).                                       

Lucia Ivínová - 
Jazdecká škola Beri  

300 eur na úhradu nákladov spojených s organizáciou 
jazdeckých pretekov (máj, jún, september) – 
financovanie záchranky, prenájom prekážkového 
materiálu, priestorov, ceny pre účastníkov 

OZ Lyžiari mesta NB 300 eur Náklady spojené s organizáciou downhillových pretekov 
HUBARACE 2014 (ceny pre víťazov, prenájom 
časomiery) a Preteky na opičej a lanovej dráhe pre deti 

OZ Priatelia deťom  
pri DSS Nová Baňa 

 
300 eur 

na nákup športových potrieb na stolný tenis, na 
potrebnú účasť na európskych turnajoch v stolnom 
tenise, klasifikáciu a registráciu hráčov v boccii v rámci 
SR, účasť na súťažiach v bocii.                     

Klub športovej 
kynológie 

300 eur na úhradu nákladov: technické zabezpečenie, zakúpenie 
technických prostriedkov, cien pre víťazov kynologických 
akcii (3. ročník Obranárskeho preteku o pohár primátora 
mesta Nová Baňa, 3. ročník letného výcvikového tábora, 
Majstrovstvá SR BVK pod záštitou Zväzu športovej 
kynológie.)   

ŠK POOLO 400 eur Odmena za vedenie basketbalového a volejbalového 
krúžku detí, nákup cien a občerstvenia na Vianočný 
turnaj v basketbale, vo volejbale, Memoriál Edky 
Šurkovej, na mestskú tenisovú ligu – nákup trofejí, 
občerstvenie a diplomy na záverečný turnaj a Tenisový 
turnaj o pohár primátora mesta 
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TJ Slovan – šachový 
odd. 

500 eur 
 

Čerpanie 440,40  
eur 

Cestovné, členské, vstupný poplatok a ceny pre 
účastníkov turnaja pre deti a mládež 
Vrátená čiastka 59,60 eur 

ZRPŠ ZŠ J. Zemana 600 eur 
 
 

Čerpanie 561,80  
eur 

3. ročník ľahkoatletického mítingu – materiálno-
technické zabezpečenie, športové náčinie, náradie, 
občerstvenie, ceny, medaily, príprava hracích plôch  
Vrátená čiastka 38,20 eur 

SKI TEAM Nová Baňa 1 000 eur zabezpečenie tréningových jednotiek,  náklady spojené 
s lyžiarskymi pretekmi, organizovaním pretekov 

 
 
Bike team NB, OZ 

 
 

1 500 eur 

na zabezpečenie vytvorenia cyklotrás v meste Nová 
Baňa a jeho okolí – materiálno-technické zabezpečenie, 
prípravné práce – zameranie pozemkov, vytýčenie sietí, 
tvorba – vydanie – výroba propagačného materiálu, 
cyklomáp, informačných tabúľ, orientačných tabúľ 
a podobného materiálu súvisiaceho s cyklotrasami.                              

Hokejový klub HC  2 000 eur Prenájom ľadovej plochy, doprava autobusom 
TŠK TIFFANY  2 350 eur Cestovné, štartovné, ubytovanie, sústredenie, látky 

a drobný materiál na kostýmy, náklady na externého 
trénera mládeže, jednorázové  prenájmy športovísk 
k činnosti, materiálno-technické zabezpečenie činnosti 
klubu, medaile, diplomy, plagáty, vecné ceny, 
propagačný materiál, klubové tričká, klubové športové 
súpravy.  

Stolnotenisový klub  3 000 eur Cestovné, štartovné (dlhodobé súťaže družstiev 
mládeže, Slovenský pohár mládeže, regionálne 
bodovacie turnaje) športový materiál 

ŠK KARATE 7 000 eur Materiálno-technické zabezpečenie klubu, štartovné, 
cestovné, stravné, ubytovanie, sústredenia 

MFK Nová Baňa 20 000 eur Preprava na súťažné zápasy žiakov a dorastu, náklady 
na rozhodcov a delegátov, licenčných trénerov, nákup 
športového materiálu a výstroje, jednorazové prenájmy 
športovísk k činnosti, náklady na športové poplatky 
v rámci „ISSF“. 

 Rozpočet 40 000 eur 
Skutočne čerpané 39 864 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: Priebežne sa plnil 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Odber vody v m3 v priebehu roka 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

6 900 6 900 6 900 
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Skutočná 
hodnota 

4 560   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

16 000 16 000 16 000 

Skutočná 
hodnota 

4 560   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 1 150 1 150 533 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  1 150 1 150 533 

 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu za spotrebu odberu vody pre zavlažovanie ihriska.  
Výdavky sú vyššie ako v roku 2013 z dôvodu väčšej spotreby vody na polievanie ihriska. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Spotreba vody pre zavlažovanie futbalového ihriska pri mesačnom odbere 
nad 1250 m3 je spoplatnená. V roku 2014 vzhľadom k poveternostným podmienkam došlo k nižšiemu 
spoplatnenému odberu oproti pôvodne plánovanému a predstavoval hodnotu  3 960 m3, čím došlo 
k úspore finančných prostriedkov. 
 
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 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

12 000 12 000 12 000 

Skutočná 
hodnota 

12 000   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha  v m 2 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 125 5 125 5 125 

Skutočná 
hodnota 

5 125   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy  v m 2 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 280 1 280 1 280 

Skutočná 
hodnota 

1 280   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Motohodiny na PG300D - kosenie štadióna/rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 120 120 120 
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hodnota 
Skutočná 
hodnota 

165   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 16 232 17 739 16 232 
700 Kapitálové výdavky 0  0 0 
Výdavky na podprogram spolu  16 232 17 739 16 232 

 
Komentár: Výdavky sú určené na správu areálu futbalového štadióna, na elektrickú energiu, vodu, 
kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna. 
Skutočnosť k 31.12.2014: 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.  
Požiarna revízia – rozpočtované bolo 1 507 eur,   
Poskytnutý bežný príspevok od zriaďovateľa bol vo výške 16 232 eur. Prekročenie príspevku spôsobila 
údržba trávnika aerifikáciou pred Slovenským pohárom. Náklady PHM, autosúčiastky, všeobecný 
materiál, spotreba elektrickej energie a vody, všeobecné služby, mzdy, zdravotné a sociálne poistenie, 
ochranné prostriedky a nepriame dane a poplatky. Najvyššiu položku všeobecného materiálu tvorilo 
osivo, aerifikácia 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 sme pritom vykonávali pravidelne 2x do týždňa, zavlažovanie podľa potreby, najmenej však 
rovnako 2x týždenne a hnojenie 6x v priebehu roka. 
 
Podprogram 9.4. Športovisko Pod sekvojou 
 
Zámery podprogramu: rozšírenie športových aktivít  o ďalšie športy 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta  
Cieľ: Vybavenie športoviska o mantinely 
Plnenie: Splnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Dodávka a montáž mantinelov vrátane príslušenstva  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

9000 0 0 

Skutočná 
hodnota 

8 897   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 9 000 8 897 
Výdavky na podprogram spolu  0 9 000 8 897 

 
Komentár: Výdavky sú určené na dobudovanie športoviska o mantinely s príslušenstvom. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Na základe Zmluvy o dielo č. 1607/2014 z dňa 21.7.2014 bola  
zhotoviteľom SportReal Nitra s. r. o akcia zrealizovaná, mantinely v dĺžke 88 bm vrátane príslušenstva 
namontované a slúžia danému účelu. 
 
 

Program 10. Kultúra 
 
Rozpočet Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
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programu 168 924 190 974 168 974 
 
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 sme upravili, očistili od buriny a nečistôt, vymenili 

sme kvetinovú výzdobu. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet pamätníkov a pamätných tabúľ 
 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

11 11 11 

Skutočná 
hodnota 

11   

Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 170 3 961 3 985 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  170 3 961 3 985 

 
Komentár: : Výdavky sú na údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúľ v meste. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky 64 eur boli použité na výmenu kvetinovej výzdoby pamätníkov 
a pamätných tabúľ a nákup liehu. Výdavky boli v 4. zmene rozpočtu navýšené o 111 eur, čo sú 
prostriedky štátu na údržbu vojnových hrobov a o 3 810 eur zo zdrojov mesta na rekonštrukciu 
pomníka SNP pri príležitosti 70. výročia SNP.    
 
Podprogram 10.2.  Mestská knižnica 
 
Projekt  10.2.1.  Knižnica 
 
Zámer podprogramu: 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 
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Plnenie: Pre splnenie tohto cieľa sme v prvom pol roku 2014 usporiadali besedy so zaujímavými 
ľuďmi. Na začiatku marca s moderátorom, publicistom a odborníkom na literatúru 
Jozefom „Dadom“ Nagyom. Ďalšia beseda bola so spisovateľom, publicistom 
a biológom Gustávom Murínom, ktorá nebola určená len širokej verejnosti, ale 
i študentom Gymnázia F.Švantnera v Novej Bani a SOŠ obchodu a služieb, Nová Baňa. 
Okrem podujatí so spisovateľmi sme v rámci dobrej spolupráce s pani Ing. Zalaiovou 
pripravili besedu na tému Ľudovej rozprávky P. Dobšinského pre deti z CVČ Nová 
Baňa. Knižnica sa zapojila prvýkrát do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom, 
ktorá mala u detí veľký úspech. V spolupráci so ZŠ Jána Zemana Nová Baňa sme sa 
zapojili do najpočetnejšieho čitateľského maratónu, ktorý je jednou z akcií, čo nabáda 
deti k čítaniu. V rámci Marca mesiaca knihy navštívilo knižnicu od najmenších detí z MŠ 
Nábrežná až po žiakov a študentov i z okolitých obcí, v účasti 188 detí. Pozitívna 
odozva od návštevníkov nás nabáda k tomu, aby sme ďalej pokračovali v usporiadaní 
takýchto akcií. V rámci prilákania nových čitateľov sme zaviedli bezplatnú registráciu 
deťom do 6 rokov a dospelí nad 70r. V rámci Týždňa slovenských knižníc sme 
bezplatne zaregistrovali 42 detí do 15 rokov. Veríme, že počet čitateľov bude stále 
narastať a zvýši sa i počet výpožičiek. Ďalšími aktivitami ktoré prebehli do konca roku, 
sme sa tiež snažili o  pritiahnutie nových čitateľov. Pripravili sme stretnutie  
s cestovateľom a spisovateľom Jaroslavom Burjanivom a koniec roka sme zavŕšili   
s veselou trojicou MUDr. Milanom Očenášom, MUDr. Ernestom Cabanom a publicistom 
Petrom Valom, ktorí nám rozprávali o príbehoch z Afriky. Dúfame, že všetky aktivity 
smerom k čitateľom sa nám vrátia v podobe vyššej návštevnosti. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet čitateľov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

850 860 870 

Skutočná 
hodnota 

751   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet výpožičiek 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

40 000 41 000 42 000 

Skutočná 
hodnota 

46 565   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet besied 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 6 6 

Skutočná 
hodnota 

5   

 
Počet čitateľov klesol, čo mohlo byť následkom zvýšenia registračného poplatku. Počet výpožičiek sa 
zvýšil, ľudia majú stále potrebu a chuť čítať a vzdelávať sa.  
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 32 912 33 412 31 560 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  32 912 33 412 31 560 

 
Komentár: Výdavky sú na prevádzku mestskej knižnice, na nákup kníh a časopisov, zakúpenie  
pracovných stolov a stoličiek do kancelárie, na odmeny pre besedujúcich autorov, ale aj na súťaže a 
podujatia. V rozpočte roku 2014 sú zahrnuté výdavky na tri projekty a to 2 500 eur na Doplnenie 
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knižničného fondu (nákup kníh) a 3 000 eur na Ochranu knižničného fondu (samolepiace fólie na 
knihy), čo sú bežné výdavky. 
Čiastka 3 900 eur je na Modernizáciu knižnično-informačných služieb – kapitálové výdavky 
(multifunkčné zariadenie na farebnú tlač, kopírovanie a skenovanie dokumentov s viazacím strojom 
a príslušenstvom). Žiadosti o granty boli podané na Ministerstvo kultúry SR. Z toho 4 700 eur je 
predpokladané z bežného  transferu a 2 925 eur z kapitálového transferu. Zostatok do výšky projektu 
800 eur bežné výdavky a 975 eur kapitálové výdavky je spolufinancovanie zo zdrojov mesta. 
 
Skutočnosť k 31.12.2014: Mzdy boli vo výške 12 745 eur, odvody 4 689 eur. Cestovné náklady 48 eur 
vznikli z dôvodu cesty do Ružomberka a návštevy Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. V novembri sme sa zúčastnili výstavy kníh Bibliotéka v Bratislave. 
Energie 3 446 eur (z toho za plyn bolo uhradené 2 715 eur a za el. energiu 730 eur).  
Vodné, stočné 159 eur, poštovné 664 eur.  
Interiérové vybavenie 675 eur na zakúpenie kancelárskych stolov a stoličiek do kancelárie. Z položky 
všeobecný materiál sme uhrádzali výdavky za kancelárske a čistiace potreby, toner do tlačiarne, 
kroniku, zdravotnícky materiál spolu vo výške 542 eur. Knihy boli zakúpené v hodnote  5 148 eur v 
tom časopisy 388 eur.  
Výpočtová technika bola zakúpená v hodnote 524 eur a to reproduktor k výpožičnému PC, ktoré majú 
slúžiť ako zvuková signalizácia pri výpožičkách a wifi router.  
V rámci údržby výpočtovej techniky bolo 211 eur uhradené za ročný poplatok Update Clavius 
(knižničný program), ktorý je potrebné každoročne zakúpiť a 177 eur firme MS-Soft za neplánovanú 
programovú údržbu programu, ktorá bola nevyhnutná z dôvodu technických úprav programu. Na 
údržbu budov sme vynaložili  677 eur z dôvodu havárie kanalizácie a jej následné prepájanie na 
verejnú kanalizáciu. S opravou dažďového zvodu, čistením kanalizácie, pripájaním kanalizácie 
a opravou strechy spojenou s drobnými klampiarskymi prácami sme čerpali z tejto položky spolu 602 
eur. V priebehu roka bolo na podujatia, besedy a akcie pre deti využitých 230 eur na odmeny pre 
besedujúcich a tiež na občerstvenie.  
Všeobecné služby – výdavky boli 399 eur a to 118 eur za revízie plynového kotla a revíziu komína 
a 281 eur za nastavenie a spustenie revízie knižničného fondu sme firme MS-Soft. 
Stravovanie bolo vo výške 870 eur, poistenie kníh na rok 2014 stálo 136 eur, tvorba sociálneho fondu 
119 eur,  za besedu spisovateľovi bol vyplatený honorár vo výške 50 eur a mestu uhradený poplatok 
za odpad 46 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 a sociálne vrstvy 

obyvateľstva 

Plnenie: Vďaka úspešnosti podaného projektu na MK SR bolo zakúpených 191 knižných 
dokumentov 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zakúpených knižničných dokumentov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

120   

Skutočná 
hodnota 

729   

 
Okrem toho bolo 141 kníh získaných darom. 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 2 500 1 425 1 492 
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700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 500 1 425 1 492 

 
Komentár: Mesto Nová Baňa koncom roka 2013 podalo žiadosť o podporu projektu na doplnenie 
knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky. Obsahom projektu je zakúpenie knižničných dokumentov s cieľom zabezpečenia 
aktuálnosti knižničného fondu mestskej knižnice. Finančné prostriedky boli žiadané vo výške 2000 eur 
a spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 500 eur.  
Skutočnosť k 31.12.2014: V máji 2014 sme získali na projekt dotáciu z MK SR vo výške 1 300 eur so 
spoluúčasťou mesta vo výške 125 eur. Tak bol upravený aj rozpočet.  Z projektu bolo zakúpených 191 
knižničných jednotiek, spoluúčasť mesta bola 192 eur. 
 
Projekt 10.2.3.  Modernizácia knižnično-informačných služieb  
 
Zámery projektu: :  Udržanie záujmu a počtu klientov navštevujúcich mestskú knižnicu  
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií 
Cieľ: Modernizácia a zvyšovanie kvality a rozsahu poskytovaných knižnično-informačných 

služieb ( kopírovanie, skenovanie, viazanie dokumentov ) 
Plnenie:          Zakúpené bolo multifunkčné zariadenie do mestskej knižnice a prístroj na viazanie 

kníh do hrebeňovej väzby. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet inovovaných knižnično-informačných služie 
 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

3   

Skutočná 
hodnota 

3   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zakúpených multifunkčných zariadení 
 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1   

Skutočná 
hodnota 

1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 3 900 3 900 3 900 
Výdavky na podprogram spolu  3 900 3 900 3 900 

 
Komentár: Mesto Nová Baňa koncom roka 2013 podalo žiadosť o podporu projektu na doplnenie 
knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky. Obsahom projektu je zakúpenie multifunkčného zariadenia. Finančné prostriedky 
boli žiadané vo výške 2 925 eur a spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 975 eur.  
 
Skutočnosť k 31.12.2014: Na modernizáciu knižnično-informačných služieb sme získali v máji 2014 
požadovanú dotáciu 2 925 eur so spoluúčasťou 975 eur. Zakúpené bolo multifunkčné zariadenie  
a prístroj na viazanie kníh do hrebeňovej väzby. Vďaka mutifunkčnému kopírovaciemu stroju sa služby 
MsK rozšírili o farebné kopírovanie a tlač vo formáte A4 a A3 a samozrejme o možnosť skenovania. 
Prístroj na viazanie hrebeňovej väzby taktiež rozšíril možnosť získania knižného titulu do fondu MsK, 
keď len formou xerox kópie, ktorá je takýmto spôsobom vhodná na ďalšie používanie a požičiavanie 
pre verejnosť.  
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Projekt 10.2.4.   Ochrana knižničného fondu  
 
Zámery projektu: Zabezpečiť kvalitné knižničné dokumenty pre klientov mestskej knižnice 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií 
Cieľ: Zabezpečiť fyzickú ochranu, trvalé uchovávanie a zvýšiť prehľadnosť všetkých 

druhov a typov knižničných dokumentov 
Plnenie: Nákup samolepiacich fólií na ich fyzickú ochranu a farebné rozlišovacie 

samolepky  do mestskej knižnice  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento knižničných dokumentov zabezpečených ochrannou fóliou a 
žánrovým označením obstaraných v roku 2014 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 100%   
Skutočná hodnota 100%   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 3 000 3 000 3 000 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  3 000 3 000 3 000 

 
Komentár: Mesto Nová Baňa koncom roka 2013 podalo žiadosť o podporu projektu na ochranu 
knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky. Obsahom projektu je zakúpenie samolepiek na rozlíšenie literárneho žánru a 
ochranných fólii s cieľom zabezpečenia ochrany knižničného fondu mestskej knižnice. Finančné 
prostriedky boli žiadané vo výške 2 700 eur a spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 
300 eur.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Na ochranu knižničného fondu sme získali žiadanú dotáciu 2 700 eur od MK 
SR a 300 eur predstavuje spoluúčasť z rozpočtu mesta Nová Baňa. Zakúpené boli samolepiace fólie na  
fyzickú ochranu knižničných dokumentov a farebné rozlišovacie samolepky. 
 
 
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 kultúrno-

spoločenských aktivít v meste, podpora rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti 
a tradičnej kultúry, spolupráca na spoločenských aktivitách miestnych organizácií 
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Plnenie: Ciele podprogramu sme priebežne plnili.  
V rámci zlepšenia propagácie sme hlavne prostredníctvom web stránky mesta Nová 
Baňa zlepšili informovanosť o našich podujatiach a o činnosti oddelenia kultúry 
a informácii. Rozčlenili sme informácie na aktuálne podujatia – tie sú na vo väčších, 
pútavých banneroch a doplnili sme základné informácie o FSk Vinička a speváckom 
zbore Cantus Monte Regis. Aj prostredníctvom nich budú mať možnosť záujemcovia 
o ich vystúpenie získať potrebné informácie.  
Tiež cez spoluprácu s inými mestami, rozhlasovými reláciami v oslovených mestách 
a obciach, zasielaním informácií a plagátov využitím pošty a elektronickej pošty a na 
internetových portáloch zaoberajúcimi sa cestovným ruchom, podávaním informácií 
o pripravovaných aktivitách v informačnom centre. 
V rámci podpory rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti a tradičnej kultúry sme poskytli 
priestory kina Vatra zdarma na nácviky divadelných súborov MÚZA a DOM CHVÁLY, 
ktorí sa pripravovali na Melekovu divadelnú N. Baňu. Pre DS MÚZA sme financovali 
profesionálneho režiséra zo Zvolenského divadla a pre DS DOM CHVÁLY sme 
zabezpečili kostýmy a výrobu kompletných kulís na divadelné predstavenie. Tiež sme 
im zaplatili autobusovú dopravu na krajskú súťažnú prehliadku amatérskeho divadla 
mladých Zochov divadelný Tisovec. V rámci podpory tradičnej kultúry sme financovali 
nahrávku a vydanie pôvodných piesní z nášho regiónu na CD v podaní FSk Vinička. 
Uhradili sme cestovné pre FS HÁJ na Detský folklórny festival Pod Inovcom, tiež sme 
zabezpečili prepravu FS HÁJ na Cisársku vizitáciu do Banskej Bystrice a na 7.stretnutie 
banských miest a obcí Slovenska do Kremnice kde reprezentovali naše mesto a jeho 
prezentovali jeho banícke tradície.  
V rámci aktívnej spolupráce na spoločenských aktivitách miestnych organizácii sme 
zabezpečili bezplatnú farebnú tlač plagátov a pozvánok pre CVČ a ZUŠ; zakúpili sme 
ceny pre víťazov 60. jubilejného ročníka Hviezdoslavovho Kubína, Dodekovej Novej 
Bane; zaplatili sme poplatky za autorské práva za IV. Novobanský ples. V rámci 
celoslovenskej akcie Míľa pre mamu sme podporili toto podujatie organizované v MC 
Gašparko zakúpením medovníčkov pre účastníkov, pomocou s propagáciou 
a ozvučením tohto podujatia. Zabezpečili sme pozvánky a plagáty na veľkonočný 
koncert Cantus Monte Regis a pravidelne im kopírujeme notové materiály k nácvikom 
piesní. FSk Vinička sme podporili na vystúpení aj mimo nášho mesta, formou 
zabezpečenia prepravy na vystúpenie.  
Seniorom z DCS LIPA vychádzame v ústrety aj prostredníctvom voľných vstupeniek, 
počas roka to bolo spolu 156 vstupeniek na 8 podujatí/12 predstavení a tiež 
bezplatným poskytnutím kinosály, výzdoby a ozvučenia na Výročnú členskú schôdzu 
Jednoty dôchodcov Slovenska. Tiež sme zabezpečili výzdobu na Tanečnú zábavu 
seniorov a zaplatili poplatok za SOZA za toto podujatie.  
Poskytnutím dotácii cez transfery neziskovým organizáciám a fyzickým osobám sme 
podporili aj ďalšie kultúrne dianie v meste. 
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Merateľný 
ukazovateľ: 

V roku 2014 nás reprezentovali:  
FSk Vini čka 
Nový Tekov – 20.02.2014 vystúpenie na Valnom zhromaždení OZ TEKOVAN  
Žiar nad Hronom - 28.08.2014 – BEER FEST  – na pozvanie FS SEKERA 
DS Dom Chvály   
Tisovec – Krajská súťažná prehliadka amatérskeho divadla mladých ZOCHOV Tisovec 
(1.5.2014) 
3 reprízy divadelnej hry TANEC NAD PLAČOM, z toho 1 pre študentov GFŠ N. Baňa 
a Cirkevného gymnázia z Levíc. 
DS Dom Múza   
Divadelné predstavenie Lakomec pre obec Brehy    
FS HÁJ 
21. Detský folklórny festival Pod Inovcom – Veľká Lehota 
Cisárska vizitácia baníctva – Banská Bystrica 
7. stretnutie banských miest a obcí Slovensku – Kremnica 
Miešaný zbor CANTUS MONTE REGIS 
Banská Štiavnica – Nad Tatrou sa blýska – regionálna prehliadka speváckych zborov 
28.09.2014 
Modrý Kameň – Chrámová pieseň – 04.10.2014 
Žiar nad Hronom – Dotyky múz – 23.10.2014 
Zvolen – Chrámová pieseň – celoslovenská prehliadka - 22.11.2014 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

26 26 26 

Skutočná 
hodnota 

39   

 
K 31.12.2014 bolo uskutočnených 39 kultúrnych podujatí.  
16 podujatí so vstupným  

- 30. ročník Novobanskí heligónkari, 25. ročník Zimná folková Nová Baňa, Jazzový koncert 
Jakub Tököly Project feat. Monika Bagárová, 39. ročník Melekova divadelná Nová Baňa, 
divadelné predstavenie LAKOMEC – DS MÚZA, BEAT-OH-WHEN QUARTET – sláčikové 
kvarteto, divadelné predstavenie TANEC NAD PLAČOM – DS Dom Chvály – 3 reprízy,  
LÁÁÁÁSKA – profesionálne divadelné predstavenie, VINIČKA a jej hostia spojená s krstom CD, 
Na Štáloch je veselo, Charleyho teta – divadelné predstavenie, NEDVĚDOVCI – koncert, Na 
cimbalovú nôtu, koncert skupiny SOGST po 40. rokoch. 

23 podujatí bez vstupného, boli to 
- Podujatia organizované Mestom Nová Baňa - Vitaj Veľká Noc, Stavanie mája, Našim mamám, 

MDD, Vítanie leta, Vystúpenie FS HÁJ v radničnom parku, PRI MUZIKE – HS REAX, COCKTAIL 
PIANO Emila Struhára, Popoludnie pri pesničke, Rozlúčka s prázdninami, Slávnostné otvorenie 
NCH Zvonička, NOVOBANSKÝ JARMOK, Deň otvorených dverí v DCS LIPA, AMFO 21. ročník, 
Príde k nám Mikuláš, Čas radostný – čas vianočný, Silvestrovská diskotéka.  

- Podujatia organizované v úzkej spolupráci s miestnymi školami, školskými organizáciami alebo 
občianskymi združeniami/klubmi - Defilé 2014, Centráci rodičom a mestu, Prehliadka 
ľudového spevu a hudby, Benefičný koncert, Záverečný koncert ZUŠ, Vianočný koncert ZUŠ. 

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 88 038 91 430 83 632 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  88 038 91 430 83 632 

 
Komentár: Výdavky sú na prevádzku budovy OKI, ale aj KD Štále a Bukovina. Najväčšou položkou 
okrem miezd a odvodov sú energie a honoráre účinkujúcim na zabezpečenie kultúrnych podujatí 
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tradičných, ale počíta sa aj s využitím príležitostných ponúk, výdavky sú  plánované aj na silvestrovský 
ohňostroj a hlavne na 30. výročie Novobanských heligónkarov – darčeky, večere, občerstvenie.  
Výdavky sú rozpočtované na zakúpenie nových záclon a závesov do vestibulu kina, ľahkej prenosnej 
bezkáblovej bedne na ozvučenie na podujatia v teréne a zakúpenie menších nových komponentov pre 
zvukárov (stojan na mikrofón, káble...) 
V rámci údržby sú výdavky na nové dvere na kinosále – vstup od uličky, na novú pákovú batériu 
a prietokový ohrievač vody vo veľkej šatni, odstránenie porevíznych závad,  zabezpečenie 
nevyhnutných opráv  a servis kopírky. Rozpočtované sú výdavky aj na revízie EE, bleskozvodov, 
plynových pecí, hasiacich prístrojov a bezpečnostného zariadenia.  
Výdavky sú aj na prepravné pre FS Vinička a spevácky zbor Cantus Monte Regis na regionálne 
prehliadky a príležitostné vystúpenia, na ktorých reprezentujú mesto, ale aj na nahrávanie CD 
s piesňami od speváckej skupiny Vinička, cestovné heligonkárom a účinkujúcim na podujatí „Na 
Štáloch je veselo“, odmenu pre profesionálneho režiséra ochotníckeho divadla DS MÚZA.  
V rámci transferov neziskovým organizáciám sa poskytujú prostriedky na podporu obľúbených 
kultúrnych podujatí organizovaných nadšencami z miestnych združení. 
Skutočnosť k 31.12.2014:  

• Najväčšou položkou sú mzdy vo výške 30 382 eur a odvody 12 304 eur  
• energie za budovu kina Vatra, KD Bukovina a KD Štále (elektrina, plyn) 9 427 eur 
• vodné, stočné (kino Vatra, KD Bukovina a KD Štále) 444 eur 
• poštové a telekomunikačné služby vrátane rozúčtovania poplatkov za Internet 887 eur 
• Interiérové vybavenie – zakúpenie vertikálnych žalúzií do vestibulu Kina – 650 eur 
• Výpočtová technika – nový PC, káble, reproduktory k PC – 672 eur                   
• Prevádzkové stroje a technika – doplnili sme vybavenie na ozvučenie podujatí zakúpením                 

ľahkej, prenosnej bezdrôtového zariadenia za 550 eur a boli sme nútení neplánovane zakúpiť 
nový fotoaparát (283 eur), vzhľadom na závažnú poruchu pôvodného.  

• Všeobecný materiál – spolu 1.800 eur - kancelárske potreby, papier do tlačiarne a kopírky, 
vizitkové papiere na pozvánky a ďakovné listy, stuhy na máj ... Väčšími položkami bol nový 
prietokový ohrievač vody do veľkej šatne, ktorý nahradil hrdzavý, nevyhovujúci – 135 eur, 
rozúčtovania farebnej tlače 270 eur za oddelenie a pavilón – veľký párty stan na podujatia – 
69 eur, farebný banner na kultúrne leto 75 eur. 

• Prepravné pre FS Háj a FSk Vinička na vystúpenia – 144 eur 
• Údržba KD – oprava WC, kompletná výmena žiariviek v KD Štále, nové dvere do kinosály (od 

uličky), ktoré nahradili pôvodné – už nevyhovujúce, oprava zabezpečovacieho zariadenia – 
spolu 1 372 eur    

• Súťaže, honoráre, vecné dary – z tejto položky bolo čerpané spolu 14 774 eur hlavne na 
honoráre, občerstvenie a vecné, spomienkové dary pre účinkujúcich.  
Honoráre – najväčšou položkou bol honorár profesionálnym umelcom – Lááááska 1 317 eur, 
koncert NEDVĚDOVCI 2 357 eur, Novoročný ohňostroj 1 500 eur, Jakub Tokoly Project feat. 
Monika Bagárová 700 eur, koncert sláčikového kvarteta 650 eur,  odvedené vstupné do POS 
ZH za Melekovu divadelnú N. Baňu 568 eur, réžia ochotníckeho divadla 500 eur, koncert 
sláčikového kvarteta 650 eur,  ... 
Vecné a spomienkové dary – Hlavne Novobanskí heligonkári – jubilejný 30.ročník, Melekova 
divadelná Nová Baňa, Krst CD Vinička, 60.ročník Hviezdoslavovho Kubína, Dodekova Nová 
Baňa, odmeny súťaže AMFO,   
Občerstvenie – Hlavne Novobanskí heligonkári – 30.ročník občerstvenie pre 65 ľudí 430 eur,  
Recepcia na výročné podujatie Na cimbalovú nôtu – 255 eur, Melekova divadelná Nová Baňa, 
Vitaj Veľká Noc, Vinička a jej hostia, Čas radostný – čas vianočný... a sladkosti pre deti 
účinkujúce na podujatiach  

• Všeobecné služby, revízie – v prvom polroku to bola hlavne realizácia nahrávania a vydania 
CD FSk Vinička – 1 140 eur a povinné revízie  

• Cestovné iným než vlastným - výdavky na cestovné heligonkárom a na cestovné pre DS Dom 
chvály na Krajskú súťažnú prehliadku amatérskeho divadla mladých do Tisovca – spolu 526 
eur. 

• Stravovanie – 1 683 eur 
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• Prídel so sociálneho fondu – 283 eur 
• Odmeny na dohody – vyplatenie zvukárov, dirigentky speváckeho zboru CMR, korepetítorky 

zboru, vedúcej FSk Vinička – 1 925 eur 
• Poplatok za komunálny odpad a poplatok RTVS – 92 eur 
• Transfery neziskovým organizáciám, OZ a fyzickým osobám – 3 300 eur 

TRANSFERY - DOTÁCIE KULTÚRA 
 

Príjemca dotácie 
Výška 

dotácie 
 

Účel 
 
OZ rady rodičov Združenej 
strednej školy v Novej Bani 

 
100 eur 

na úhradu nákladov na propagačný materiál na 
podujatie „Mladý tvorca“ v Nitre, 22. ročník celoštátnej 
výstavy stredných odborných škôl. 

 
Združenie rodičov pri ZUŠ 

 
300 eur 

na nákup ocenenení pre žiakov /diplomy, vecné ceny/ 
na regionálnu akordeónovú, klavírnu súťaž 
a Prehliadku ľudového spevu (apríl – máj 2014).     

Pohronské múzeum 400 eur Svetelná rampa na výstavy 
 
OZ pri CVČ - Centráčik 

 
500 eur 

na podujatie pre deti predškolského veku „Štvorlístok 
zdravia“ –zabezpečenie pitného režimu, sladkostí, 
medailí, cien, diplomov, tričiek pre deti a organizačný 
tím. 

 
OZ TAJCH 

 
2 000 eur 

Na kultúrne podujatia – Letná folková Nová Baňa, 
Rocková noc, Deťom – úhrada časti nákladov na 
hudobné kapely a ozvučenie, detské rekvizity a sladké 
odmeny 

3 300 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 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

30 30 30 

Skutočná 
hodnota 

52   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

52   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet občianskych pohrebov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

9 9 9 

Skutočná 8   
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hodnota 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 5 385 5 385 2 930 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  5 385 5 385 2 930 

 
Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Organizáciu občianskych obradov zabezpečuje matrikárka. Výdavky sú 
použité na odmeny na dohody pre účinkujúcich, povinné odvody,  darčeky a kvety, pre potreby 
konania sobášov mimo obradnej siene bola zakúpená prenosná aparatúra a mikrofóny vo výške 451 
eur.   
 
Podprogram 10.5. Novobanský jarmok 
 
Zámer podprogramu:  Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel 
Plnenie: Plnenie: Na základe reakcií na organizáciu, realizáciu, úroveň, ako aj samotný 

priebeh, je možné hodnotiť XXIII. ročník Novobanského jarmoku a jeho sprievodné 
akcie pozitívne. Celkom bolo umiestnených 197 stánkov. Z toho 8 stánkov bolo 
s občerstvením, ktoré boli obohatené novým sortimentom, napr. pečené prasa a 41 
neplatiacich remeselníkov. Podiel na vysokej návštevnosti mal hlavne bohatý 
a pestrý kultúrny program na Námestí slobody počas piatku a soboty až do 
večerných hodín, tradičné sprievodné podujatie Tekvicové strašidlá a 
nové sprievodné atrakcie v radničnom parku. Vystupovalo 18 účinkujúcich, z toho 
bolo 12 profesionálnych. Súčasťou podujatia boli aj ukážky ľudovoumeleckých 
výrobkov a remesiel zo širokého okolia, ukážka varenia slivkového lekváru a mútenie 
masla v drevenej zbonke. Na svoje si prišli aj milovníci párancov. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka trvania jarmoku 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 dni 2 dni 2 dni 

Skutočná 
hodnota 

2   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet remeselníkov  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

70 70 70 

Skutočná 
hodnota 

70   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet predajných stánkov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

95 95 95 

Skutočná 
hodnota 

189   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet stánkov s občerstvením 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 7 7 7 
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hodnota 
Skutočná 
hodnota 

8   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet komerčných účinkujúcich 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

12   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet amatérskych účinkujúcich 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

7 7 7 

Skutočná 
hodnota 

6   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 8 019 19 761 19 775 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 8 019 19 761 19 775 

 
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.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky na Novobanský jarmok boli v celkovej výške 19 775 eur. Z toho  
17 459 eur na kultúrne programy (sponzori prispeli čiastkou 10 780 a mesto 6 679 eur), suma 2 316 
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, 
za občerstvenie na recepcii, na zakúpenie všeobecného materiálu – farby, vizitkový papier, lepiace 
pásky, batérie, špagáty, plátno, stuhy, celofán, plagáty A2, tombolové lístky, cena do tomboly, 
sťahovacie pásky, kramličky, pripínačky, papier, fixy, reklamný banner, papier A3, A4, odmeny, ceny 
za najkrajšiu tekvicu, reflexné vesty, ďalej na zabezpečenie občerstvenia, na prenájom suchých 
toaliet. 
 
Podprogram 10.6. Obnova Súsošia sv. Trojice 
 
Zámer podprogramu: Zachovanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie 
 
Zodpovednosť: oddelenie  výstavby, ŽP a správy majetku mesta  
Cieľ: Zabrániť znehodnocovaniu pamiatky zreštaurovaním 
Plnenie: Zrealizovaná časť II. etapy, očistenie kamennej hmoty 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zrealizovaných etáp reštaurovania pamiatky 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 

Skutočná 
hodnota 

1/2   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 25 000 25 000 15 000 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
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Výdavky na podprogram spolu  25 000 25 000 15 000 
 
Komentár: Výdavky sú určené na reštaurovanie Súsošia sv. Trojice v Novej Bani. Po úspešnej realizácii 
I. etapy realizovanej v roku 2013 mesto plánuje pokračovať ďalšou etapou reštaurátorských prác, 
ktorá bude zameraná na reštaurovanie architektúry a sochárskej výzdoby súsošia. Výdavky budú vo 
výške 25 000 eur, z toho 10 000 eur predstavuje transfer zo strany štátu a 15  000 eur 
spolufinancovanie mesta. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Plánovaná dotácia z ministerstva kultúry mestu nebola odsúhlasená, preto.   
bola zrealizovaná len časť II. etapy reštaurátorských prác v sume 15 000 eur, ktorá obsahovala 
čistenie kamennej hmoty od uhlíkových depozitov, machov, húb a lišajníkov a čistenie kamennej 
hmoty od nevhodných sekundárnych doplnkov a tmelov (mechanické, chemické). 
 
Podprogram 10.7. Kultúrne  centrum 
 
Zámer podprogramu: Vytvorenie kultúrneho centra, v ktorom bude sústredené informačné 
centrum, mestská knižnica a pracovníci oddelenia kultúry a informácii 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta  
 Cieľ: Využitie vlastných priestorov za účelom znižovania nákladov súvisiacich s prevádzkou 

troch objektov, zefektívnenie poskytovania služieb  v jednom centre 
Plnenie: Nesplnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet vybudovaných priestorov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 0 0 

Skutočná 
hodnota 

0   

 

Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 2 700 2 700 
700 Kapitálové výdavky 0 1 000 1 000 
Výdavky na podprogram spolu  0 3 700 3 700 

 
Komentár: V pôvodnom rozpočte mesta bol návrh na realizáciu prestavby Podnikateľského centra na 
Kultúrne centrum v zmysle spracovanej štúdie a projektovej dokumentácie. Mesto by vytvorilo nové 
priestory pre inštitúcie zabezpečujúce poskytovanie informácií a kultúrnych služieb v meste. Kultúrne 
centrum by bolo sídlom mestskej knižnice, informačného centra a zázemím pre zamestnancov 
oddelenia kultúry a informácií. Priestory mestskej knižnice by boli situované na jednom poschodí 
a poskytovali by čitateľom a návštevníkom služby vyššieho komfortu.  
Z dôvodu nedostatku disponibilných zdrojov mesta sa akcia zatiaľ realizovať nebude. Finančné 
prostriedky by bolo treba na potrebné stavebné úpravy, vybudovanie novej elektroinštalácie, 
počítačovej siete, kamerového systému, ako aj úpravy sociálnych zariadení, nových podláh 
a osvetlenia. Súčasťou úprav je aj inštalácia výťahu a vybudovanie bezbariérových vstupov do centra.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Akcia vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v roku 2013 bola 
pozastavená a jej realizácie nebola ani v roku 2014. 6. zmenou rozpočtu – presun finančných 
prostriedkov boli v rámci tohto podprogramu schválené výdavky na vypracovanie žiadosti  
o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na činnosťL1 – Zvyšovanie 
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, na dopracovanie 
projektovej dokumentácie na stanovené podmienky fondom a    na zabezpečenie procesu verejného 
obstarávania. Projekt bol úspešný, výber dodávateľa sa uskutočnil a  realizácia akcie je plánovaná 
v roku 2015.   
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Program 11. Vzdelávanie 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
1 972 696 2 089 791 1 978 140 

 
Podprogram 11.1. Školstvo  
 

Za všetky školské zariadenia sú vypracované samostatné 
komentáre k plneniu rozpočtu. 
 
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana  
 
Zámer projektu:  Škola s kvalitným výchovno-vzdelávacím programom pre všetkých žiakov 
 
Cieľ: Modernizovať výchovno-vzdelávací proces 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Percentuálne zvýšiť záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

53 % 55 % 56% 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zvýšiť percento žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ 

Rok 2013 2014 2015 
Plánovaná 
hodnota 

51 % 52 % 53% 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy do roku 2015 prezentovať svoje učebné projekty 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

50 % 65 % 66% 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy do roku 2015  využívať na učenie sa a opakovanie si učiva 
školský e-Learning 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

50 % 65 % 66% 

Skutočná 
hodnota 

   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 682 578 772 448 760 811 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  682 578 772 448 760 811 

 
V uvedenom projekte sú zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí, Centrum 
voľného času,  Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana. Mzdy a odvody -  rozpočtované podľa aktuálnych 
mzdových tabuliek - ZŠ pre 31 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov, pri CVČ pre 1 
pedagogického zamestnanca, pri ŠKD pre 4 pedagogických zamestnancov a pri ŠJ pre 6 (1 vedúca, 1 
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hlavná kuchárka, 1 pomocná kuchárka, 3 pomocné sily v kuchyni).  Bežné výdavky – pri ZŠ  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.  
Výdavky z normatívnych prostriedkov rozpočtované vo výške predpokladaného transferu 515 716 eur, 
okrem normatívnych prostriedkov z Krajského školského úradu zapracované aj výdavky 
z nenormatívnych prostriedkov na dopravné 973 eur  (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), 
prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 2 400 eur, spolu 
rozpočtované výdavky z transferov zo štátu vo výške 519 089.  
Ďalej v rozpočte ZŠ zapracované  aj výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta a z vlastných príjmov vo 
výške 11 404 eur – tieto sú rozpočtované na položkách energie – za energie spojené s používaním 
multifunkčného ihriska, učebné pomôcky pre budúcich prvákov, zakúpenie stĺpov a sietí na tenis – 
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 - energie, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídel 
do SF a i.    
Pri ŠJ rozpočtované potrebné bežné výdavky – energie, vodné, stočné, interiérové vybavenie  - nákup 
2 ks pracovných stolov (mäso, múčne jedlá), 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,   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 výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-

vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestor 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet žiakov ZUŠ 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

380 380 380 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 

Skutočná 
hodnota 
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

13 13 16 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených výchovných koncertov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 4 

Skutočná 
hodnota 

   

 
 
Cieľ: Úspora energií v priestoroch Základnej umeleckej školy 

Plnenie: Akcia zrealizovaná, úsporu bude možné vyčísliť po sledovanom období 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Realizácia výmeny okien 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 0 0 

Skutočná 
hodnota 

1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 307 350 311 456 295 647 
700 Kapitálové výdavky 0 1 800 1 800 
Výdavky na podprogram spolu  307 350 313 256 297 447 

 
V rozpočte zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 17 pedagogických a 2 nepedagogických 
zamestnancov, v rozpočte odvodov zapracované odvody aj pre zamestnancov na dohody. Bežné 
výdavky – podľa potreby – tu sú zahrnuté bežné prevádzkové výdavky - 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 dychov. odd., klavírov, akordeónov, 
údržba budov – rozpočtovaná výmena podlahy v 1 triede,  stravovanie zamestnancov, dohody 
o výkone práce a pracovnej činnosti – pre učiteľov pracujúcich na dohody, kuriča,  prídel do SF a i. 
 
V rozpočte projektu je zahrnutá výmena okien v ZUŠ vo výške 28 400 eur. Výmenu okien 
zabezpečoval Mestský úrad a je aj výdavkom Mestského úradu. 
 
Plnenie k 31.12.2014: Výmena komplet okien a dverí  bola zrealizovaná v sume 27 279 
eur. Bolo vymenených 71 pôvodných okien za plastové s vonkajšími a vnútornými 
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parapetmi a žalúziami a 3 vonkajšie dvere (okrem hlavných vchodových pre zachovanie 
historického vzhľadu). 
  
 
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 zmysluplnom 

využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí CVČ (záujmové útvary a letná činnosť) 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

550 550 550 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených prázdninových táborov 
 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených olympiád 
 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti (príležitostná činnosť) 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

40 40 48 

Skutočná 
hodnota 

   

  
 
Cieľ: Úspora energií v priestoroch Centra voľného času 
Plnenie: Akcia zrealizovaná, úsporu bude možné vyčísliť po sledovanom období 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Realizácia výmeny okien 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 0 0 

Skutočná 
hodnota 

1   

 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 80 758 85 557 83 321 
700 Kapitálové výdavky 16 000 16 300 16 249 
Výdavky na podprogram spolu  96 758 101 857 99 570 



82 
 

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 5 pracovných stolov pre deti, prevádzkové stroje – vysávač, všeobecný 
materiál – kancelárske potreby, čistiace prostriedky,  výdavky za letné tábory – prepravné, 
ubytovanie, vstupné, stravovanie detí a i., stravovanie zamestnancov, údržba budovy – tu je 
rozpočtovaná bežná údržba v rámci roka, poplatok za komunálny odpad, prídel do SF a i.   
Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované učebné pomôcky a dohody pre vedúcich krúžkov. 
   
V rozpočte projektu je zahrnutá výmena okien v CVČ vo výške 16 000 eur. Výmenu okien 
zabezpečoval Mestský úrad a je aj výdavkom Mestského úradu. 
 
Skutočnosť k 31.12.2014: V rozpočte projektu suma 16 000 eur na výmenu okien v CVČ 
bola v priebehu roku navýšená o 300 eur na 16 300 eur z dôvodu nepredpokladaných prác 
na oprave ostení, ktoré sa objavili pri výmene okien v historickej časti. Výmena okien bola 
rozdelená na dve etapy. V historickej časti  boli okná vymenené za eurookná z dôvodu 
požiadavky KPÚ v Banskej Bystrici v sume 7 552 eur a v druhej etape boli inštalované 
plastové okná v novšej časti budovy v sume 8 697 eur, čo v sumári tvorí 16 249 eur. 
 
 
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 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

201 201 201 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet predškolákov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

70 70 65 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 20 

Skutočná 
hodnota 

   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 445 593 461 813 458 514 
700 Kapitálové výdavky 405 600 405 600 326 981 
Výdavky na podprogram spolu  851 193 867 413 785 495 
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V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ Nábrežná pre 13 pedagogických a 4 
nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ pre 4 zamestnancov, za elokované pracovisko Štúrova 47 pre 
4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ Štúrova 47 za 3 zamestnancov (2,5 
úväzku), za elokované pracovisko na ulici Kolibská cesta 230 pre 4 pedagogických a 1 
nepedagogického zamestnanca + kurič 0,5 úväzku, ŠJ Kolibská pre 3 zamestnancov (2,5 úväzku).  
Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky – napr. plyn, 
elektrická energia, vodné, interiérové vybavenie – stoly a stoličky do 1 triedy v MŠ Nábrežná, bežná 
údržba budov – v rámci rozpočtu by sa mala realizovať v MŠ Nábrežná – výmena a montáž podlahy 
v triede D, oprava pieskoviska, náter záhradného zariadenia, v MŠ Štúrova – vyrovnanie podlahy v 1 
triede, maľovanie tried, v MŠ Kolibská – montáž regulačných ventilov, všeobecný materiál – 
kancelárske a čistiace potreby, pri ŠJ Nábrežná – kúpa potrebného vybavenia napr. tanierov, 
hrnčekov, hrncov, termonádob, palacinkárne a i., pri ŠJ Štúrova – zakúpenie umývačky riadu, pri ŠJ 
Kolibská v rámci údržby – výmena ističa EE,  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.  
 
Kapitálové výdavky 
Zámer podprogramu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 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: Na realizácii energeticky úsporného programu sa začalo v júni 2014 a  stavebne bol 

ukončený  v 12/2014. Úspora energií bude vyhodnotená až v roku 2015.   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Realizácia troch opatrení na budove MŠ - zateplenie obvodovej steny, dodatočné 
zateplenie strechy, výmena okien a dverí   

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 2 0 

Skutočná 
hodnota 

1   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Úspora energie po realizácii opatrení v MWh/rok na budove MsÚ    

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

0 126,55 126,55 

Skutočná 
hodnota 

0   

 
Komentár: Výdavky boli určené na realizáciu rekonštrukcie objektu MŠ z  prostriedkov programu 
MunSEFF II financovaného z EBRD úverovej linky s cieľom zníženia energetickej náročnosti budov 
materskej škôlky.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Zhotoviteľom UNISTAV NB s.r.o Nová Baňa na základe Zmluvy o dielo č. 
3/2014 zo dňa 12.5.2014 a dodatku č. 1 zo dňa 28.11.2014 bola realizovaná rekonštrukcia  MŠ 
spočívajúca v komplexnom zateplení budovy v rozsahu stavebných objektov SO 01 – MŠ, SO 02 – HB, 
SO 03 – DJ 20, SO 04 – DJ 15 vrátane strešnej konštrukcie, výmene okien a vchodových dverí  podľa 
projektovej dokumentácie, realizácia objektu SO – 05 Spojovacia chodba spočívajúca v odstránení 
všetkých konštrukcií a to strešných, obvodových až po jestvujúcu podlahu  a jej následnom 
vybudovaní podľa PD. V objekte  SO – 05 bola zrealizovaná nová elektroinštalácia, bleskozvodová 
sústava a ústredné vykurovanie. Stavebné práce boli zahájené v mesiaci 06/2014 zhotoviteľom 
UNISTAV NB s. r. o Nová Baňa a ukončené dňom 12.12.2014, kedy sa uskutočnilo preberacie konanie 
boli ukončené. Ďalšími dodávateľom bola realizovaná rekonštrukcia vnútorných rozvodov ÚK vrátane 
radiátorov v objekte DJ 15. 
Akcia bola skolaudovaná, v mesiaci v 02/2015 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie  Obcou Tekovská 
Breznica. Čerpanie ďalších  výdavkov súviseli s činnosťou externého stavebného dozoru. 
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Merateľný ukazovateľ týkajúci sa realizácie opatrení bol splnený už v roku 2014 vo všetkých troch 
opatreniach. Plnenie merateľného ukazovateľ  a to úspory energií bude vyhodnotený až v priebehu 
roka 2015.  
 
 
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 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 34 817 34 817 34 817 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  34 817 34 817 34 817 

 
Príspevok pre ŠKD a CVČ v ZŠ sv. Alžbety prepočítaný podľa aktuálneho počtu žiakov k 15.9.2013 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). 
 

Skutočnosť k 31.12.2014: Je vo výške upraveného rozpočtu. Príspevok bol zasielaný mesačne 
v alikvotných čiastkach zriaďovateľovi Základnej cirkevnej školy sv. Alžbety – Biskupskému úradu 
v Banskej Bystrici. Z celkového príspevku 34 817 eur bol príspevok pre Školský klub detí vo výške     
20 369 eur, pre Centrum voľného času 14 448 eur.  
 

 
Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
88 715 89 599 84 471 

 
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. 
 
 
Podprogram 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
Cieľ: Pomoc zdravotne postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenskému zväzu 

zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie a krás 
Slovenska 
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Plnenie: Finančný príspevok 400  eur bol poskytnutý v plnej výške, 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 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

45 45 50 

Skutočná 
hodnota 

38   

 
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 31.12.2014: Finančné prostriedky boli poskytnuté formou dotácie s určením na kultúrno-
spoločenské poznávacie zájazdy. ZO ich využila na prepravné do Poľska.  
 
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 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
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 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

48 48 48 

Skutočná 
hodnota 

48   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet členov v dennom centre 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

190 200 210 

Skutočná 
hodnota 

126   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet aktivít 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

12   
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Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 7 802 8 402 7 558 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 7 802 8 402 7 558 

 
Komentár: Výdavky sú  určené na činnosť denného centra seniorov LIPA,  odmeny pre predsedníčku 
a upratovačku DCS LIPA, vrátane odvodov, úhradu energií,  drobné opravy, materiál, úhradu 
prepravného na zájazdy, poštové a telekomunikačné služby.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky boli použité na poštovné a telekomunikačné poplatky + internet 
507 eur, zvýšenie nákladov oproti plánovanému rozpočtu bolo zapríčinené zvýšenými nákladmi 
v mesiaci.... na internet – jeho opodstatnenie si mesto preveruje v reklamačnom procese, na 
všeobecný materiál 226 eur, na občerstvenie 412 eur, prepravné na poznávací zájazd 744 eur, 512 
eur na zhotovenie kovových mreží – zabezpečenie hudobných nástrojov, honoráre a občerstvenie 688 
eur, 1 540 na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru pre predsednícku a upratovačku DCS 
LIPA. 
Dotácia Jednote dôchodcov Slovenska vo výške 400 eur.  
  
 
Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba 
 
Zámer projektu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
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 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

24 25 26 

Skutočná 
hodnota 

18   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet opatrovaných za rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

30 30 30 

Skutočná 
hodnota 

24   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

100   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 70 753 71 037 68 953 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 70 753 71 037 68 953 
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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 31.12.2014: V súvislosti s výkonom  opatrovateľskej služby mesto použilo 63 065 eur na 
výdavky na výplatu miezd a na povinné odvody do poisťovní pre opatrovateľky, 103 eur na 
kancelárske potreby,  159 eur za odvoz a likvidácia odpadu za občana, ktorý sa ocitol v mimoriadne 
ťažkej životnej situácii, 4 423 eur na príspevok na stravovanie, 429 eur povinný prídel do soc. fondu, 
128 eur na lekárske posudky, 140 eur na poistenie výkonu opatrovateľskej služby, 109 eur náhrady 
PN.   
 
Podprogram 12.3.  Rodina a deti 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
Cieľ: Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so 

zameraním na prácu s deťmi 
Plnenie: Finančný príspevok bol poskytnutý. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet neštátnych subjektov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 300 300 100 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 300 300 100 

 
Komentár: Výdavky sú určené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s deťmi. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Príspevok 100 eur bol pridelený neziskovej organizácii GAŠPARKO na nákup 
hračiek, kníh, CD a materiálu na tvorivé dielne.  
 
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 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
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 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

50 35 30 

Skutočná 43   
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hodnota 
  
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 8 800 8 800 6 670 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 8 800 8 800 6 670 

 
Komentár: Výdavky sú na úhradu stravovania a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej 
núdzi. Sú poukazované zo štátu vo forme dotácie. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Mesačný príspevok na stravovanie deťom v hmotnej núdzi bol poskytnutý 
vo výške 5 259 eur pre 403 žiakov (priemerne za 40,3/mesiac počas školského roka) a školské 
pomôcky pre 87 žiakov vo výške 1 411 eur poskytnuté polročne. 
  
Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci 
 
Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
 
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. Často krát sú 
požiadavky zo strany občanov niekoľkokrát vyššie ako možnosti rozpočtu 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet obyvateľov požadujúcich pomoc 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

12 10 10 

Skutočná 
hodnota 

18   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 660 660 790 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 660 660 790 

 
Komentár: Výdavky sú určené pre občanov sociálne znevýhodnených prevažne na nákup potravín, 
paliva, liekov a ošatenia. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky boli poskytnuté pre občanov sociálne znevýhodnených skupín na 
nákup potravín, liečebných nákladov a pohreb. Občan musel spĺňať podmienky pridelenia dotácie, čo 
znamená aj nemať žiadny dlh voči mestu.  
 

 
Program 13. Rozvoj mesta 
 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
1 950 1 950 2 143 

 
Zámer programu:  Nový územný plán mesta 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
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Podprogram 13.1. Projektové dokumentácie – ÚPD 
 
Zámer podprogramu: Príprava nového územného plánu, príprava projektových dokumentácií pre 
projekty 
 
Cieľ: Nový územný plán mesta celého katastrálneho územia  
Plnenie: Splnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Kompletný územný plán mesta 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 0 0 

Skutočná 
hodnota 

1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 0 0 0 
700 kapitálové výdavky       1 950 1 950 2 143 
Výdavky na podprogram spolu 1 950 1 950 2 143 

 
Komentár: Výdavky sú určené na ukončenie činnosti odborne spôsobilej osoby a schválenie  
územného plánu mesta Nová Baňa. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Dňa 22.10.2014 na zasadnutí MsZ bol schválený nový územný plán mesta, 
následne bola ukončená činnosť odborne spôsobilej osoby na územné plánovanie  a faktúra  za 
poskytnuté služby bola uhradená. K prekročeniu nákladov došlo z dôvodu viacerých verejných 
prerokovávaní s organizáciami a občanmi u ktorých bolo vydané nesúhlasné stanovisko k ich návrhom. 
 

 

 

5. Finančné operácie 

Finančné operácie príjmové 
 
Zostatok prostriedkov ZŠ z roku 2013  
Pôvodný rozpočet bol 0 eur, upravený rozpočet  408 eur, skutočnosť 408 eur. Uvedené prostriedky 
boli v plnej výške prevedené ZŠ Jána Zemana na dočerpanie do 31.3.2014 podľa pokynov 
z Okresného úradu Banská Bystrica odboru školstva. Celková suma zostatku prostriedkov za rok 2013 
pozostávala zo zostatku normatívnych prostriedkov na prenesené kompetencie ZŠ Jána Zemana.  
Prevod prostriedkov z rezervného fondu – nakoľko neboli investičné akcie realizované 
v plánovanej výške, zdroje rezervného fondu boli použité len vo výške  243 005 eur. 
Bankový úver krátkodobý na zateplenie  - mesto vlastné prostriedky na realizáciu zateplenia 
v potrebnej výške nemá, a preto na realizáciu boli použité cez úverovú linku zdroje Európskej banky 
pre obnovu a rozvoj (EBRD). Úverové zdroje boli vo výške 550 000 eur. Skutočné použitie úveru bolo 
len vo výške spolu 465 097 eur.  
Finančné operácie príjmové sú spolu 708 510 eur. Nakoľko výdavkové finančné operácie sú vo výške 
119 130 eur, výsledkom je prebytok finančných operácií 589 380 eur.  
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6. Výsledok hospodárenia  
Výsledok rozpočtového hospodárenia – výsledkom bežného rozpočtu je prebytok 
280 936 eur, výsledkom kapitálového rozpočtu je schodok 697 029 eur, preto výsledok hospodárenia 
k 31.12.2014 je schodok  416 093 eur. 
 
Výsledok celkom  k 31.12.2014 je prebytok vo výške 173 287 eur.  
 
 
 

     7. Mimorozpočtové fondy mesta a zostatky na účtoch mesta Nová 
Baňa k 31.12.2014 

 
Mimorozpočtové peňažné fondy mesta                                               v eur 
 
Rezervný fond                                                                            
Počiatočný stav k 1.1.2014                                                                     193 420,06 
Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2013                                            195 241,18                                   
Použitie                                                                                                243 004,83 
Zostatok k 31.12.2014                                                                           145 656,41      
 
Fond rozvoja bývania                                                                                  
Počiatočný stav k 1.1.2014                                                                      83 116,61 
Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2013                                                 125,00 
Použitie                                                                                                         0 
Zostatok k 31.12.2014                                                                             83 241,61 
 
 
Zostatky na účtoch mesta 
 
VÚB bežný účet                                                                                    143 254,21   
              
 
Sociálny fond                                                                                          
Počiatočný stav k 1.1.2014                                                                        2 277,74 
Tvorba                                                                                                    3 460,97 
Použitie                                                                                                   2 260,23 
Zostatok k 31.12.2014                                                                              3 478,48 
 
 
VÚB  - dotačný účet prenesené kompetencie                                             10 475,29 
V tom:             
Transfer ZŠ J. Zemana za 4. štvrťrok 10 405,33 
   
VÚB bežný účet Informačné centrum                                                            227,69 
 
VÚB dotačný účet                                                                                         51,86 
 
Prima banka bežný účet                                                                                34,73 
 
Slovenská sporiteľňa bežný účet                                                               15 759,09 
 
Spolu stav na účtoch mesta k 31.12.2014:                                               402 179,37 
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8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014    
 
     Mesto Nová Baňa malo v priebehu roka tri úverové vzťahy. 
 
1/ KBV Hrádza bytový dom A4  – úver 14 676 000 Sk = 487 153,95 eur     
     V roku 2001 bola so Štátnym fondom rozvoja bývania uzatvorená „Zmluva o poskytnutí podpory vo 
forme úveru“ na stavbu KBV Hrádza – Bytový dom A4 Nová Baňa. Výška úveru bola 14 676 000 Sk, čo 
je 487 153,95 eur,  úroková sadzba  4,4 %, doba splatnosti 30 rokov (360 mesiacov). 
     Návratnosť úveru je  zabezpečená zriadením záložného práva na vlastný objekt, t.j. bytový dom A4 
súpisné číslo 1707 na Hrádzi.  
     Splátky úveru a úrokov sú rozpísané na 30 rokov v prílohe úverovej zmluvy. Dlh, ktorý sa skladá 
z úveru a úroku sa mesto zaviazalo splácať pravidelnými mesačnými splátkami. Prvá až 359. splátka je 
mesačne vo výške 73 492,- Sk, čo je 2 439,49 eur.     
     Prvá splátka bola zaplatená v súlade s úverovou zmluvou ešte počas realizácie výstavby v roku 
2002. Splátky sú k 15. dňu v mesiaci.   
                                                                       
Zostatok istiny k 31.12.2013                                                                           376 772,81 eur 
Splátka istiny za rok 2014                                                                                 12 715,50 eur 
Zostatok istiny k 31.12.2014                                                                           364 057,31 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,- 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 31.12.2013                                                                    1 319 066,84 eur                                                                                        
Splátka istiny za rok 2014                                                                            51 414,65 eur 
Zostatok istiny k 31.12.2014                                                                    1 267 652,19 eur                                                          
 
     3/ Bankový úver na financovanie projektov energetickej efektívnosti cez EBRD linku 
z grantových prostriedkov Európskej únie  550 000 eur   
     Na financovanie akcie „Zateplenie budovy Mestského úradu, výmena okien a dverí“ a 
„Rekonštrukcia Materskej školy ul. Nábrežná“ mesto prijalo úver zo Slovenskej sporiteľne, a.s. cez 
úverovú linku  Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Z grantových prostriedkov Európskej 
únie po úspešnej realizácii projektu  a dosiahnutí minimálnej  30% úrovne energetických úspor mesto 
získa nenávratný príspevok vo výške 15 % z výšky oprávnených výdavkov.  
     Zmluva bola podpísaná v júli 2014. Výška úverového rámca úverovej zmluvy je 550 000 eur. 
Úroková sadzba je premenná, 3M euribor a úroková marža 1,45 %. Splatnosť úveru je na 5 rokov. 
Úver je rozdelený na 3 splátkové úvery. Splátkový úver č. 1 je vo výške 105 398,18 eur na budovu 
Mestského úradu, splátkový úver č. 2 vo výške 271 000 eur na budovu Materskej školy ul. Nábrežná  
a splátkový úver č. 3 na neoprávnené výdavky na obidva objekty vo výške 173 602 eur. 
     Návratnosť úveru je zabezpečená podpísaním blankozmenky. 
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     Čerpanie úveru sa začalo v júli. 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 
 
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, ešte počas realizácie akcie.  
 
Čerpaný úver  k 31.12.2013                                                                       465 097,22 eur                                                                                        
Splátky istiny za rok 2014                                                                            55 000,02 eur 
Zostatok istiny k 31.12.2014                                                                       410 097,20 eur                                                          
 
 
 

9. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti  

Informačné centrum 
 

Plnenie plánu nákladov a výnosov  
k 31.12 2014 

Náklady 

Účet Názov Plán 
Skutočnosť 

k 31.12.2014 
501 Kancelársky materiál + papier 250 332 
501 Toner do kopírky 72 32 
501 Čistiace prostriedky - Ubyt. zariadenie 15 12 
501 Nákup zariadenia - Ubyt. zariadenie 100 3 
501 Nákup zariadenia - IC 0 102 
502 Ubytovacie zariadenie - voda 70 16 
502 Ubytovacie zariadenie - elektrika 750 432 
502 Ubytovacie zariadenie - náklady na teplo 1 100 1 000 
504 Tovar na predaj 2 300 3 011 
511 Ubytovacie zariadenie - opravy a údržba 100 0 
511 Opravy a údržba 200 182 
512 Cestovné 30 0 
518 Ubytovacie zariadenie - upratovanie 50 0 
518 Telefón a internet 150 439 
518 Ubytovacie zariadenie - konces. poplatok 8 7 
518 Tlačiarenské služby 5 534 5 605 
518 Autorské poplatky LITA 60 37 
518 Ubytovacie zariadenie - pranie a čistenie 200 119 
518 Informácie o meste (prevádzka domény) 90 61 
518 Poisťovňa Union 100 154 
518 Poskytnutý rabat 250 187 
518 Aices - členské 165 165 
518 Školenie 100 15 
518 Revízie 185 47 
521 Mzdy 6 181 6 230 
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524 Odvody 2 060 2 146 
527 Prídel do sociálneho fondu 62 70 
527 Stravné 452 436 
538 Daň za ubytovanie 80 39 
538 Odvoz odpadu 30 23 
553 Rezerva na nevyčerpané dovolenky 0 264 
568 Bankové poplatky 96 88 
591 Zrážková daň z úroku 2 0 

  Spolu 20 842 21 269 
  

 
Výnosy 

 

Účet Názov Plán 
Skutočnosť 

k 31.12.2014 
602 Kopírovanie 1473 1 378 
602 Služby 3100 2 967 
602 Faxovanie 500 149 
602 Noviny 3900 3 964 
602 Reklama a inzercia 5150 4 565 
602 Ubytovanie 3249 1 378 
602 Internet 39 42 
602 Poistenie Union 130 181 
604 Tovar na predaj 3300 4 131 
644 Úroky 1 0 
648 Výnosy z prevádzkovej  činnosti 0 400 

  Spolu 20842 19 155 

Výsledok hospodárenia 0 -2 114 

 
Komentár k plánu nákladov a výnosov za rok 2014- IC 

Náklady  
 V roku 2014 boli skutočné náklady vo výške 21 269 eur. Informačné centrum vykonáva 

podnikateľskú činnosť v zmysle vydaných živnostenských oprávnení. Súčasťou tejto činnosti je 
i poskytovanie ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení. Náklady boli nasledovné: 
Na kancelársky materiál, kancelársky papier, tlač a kopírovanie cez kopírovací stroj Msú 
332 eur. Náklady boli vyššie z dôvodu nového výlepu výkladu IC kvôli rekonštrukcii budovy, zakúpeniu 
lekárničky a batérie do registračnej pokladne. S týmito nákladmi sme v roku 2014 nepočítali.  
Toner do kopírovacieho stroja - vo výške 32 eur, tu sú náklady nižšie oproti plánovaným.  
Čistiace prostriedky v ubytovacom zariadení boli zakúpené v sume 12 eur. 
Nákup zariadenia do ubytovacieho zariadenia -  v rámci šetrenia bol zakúpený len USB kľúč 
k registračnej pokladni ubytovacieho zariadenia v hodnote 3 eur.  
Nákup zariadenia do  IC – náklady vo výške 102 eur plánované neboli. Z dôvodu nefunkčnosti 
dvoch otočných stoličiek sme boli nútení zakúpiť nové v hodnote 90 eur a kábel ku tlačiarni v hodnote 
12 eur.   
Spotreba vody – spotreba vody bola vo výške 16 eur. Náklady sú nižšie oproti plánovaným. 
Spotreba elektrickej energie – uhradený bol nedoplatok vo výške 24 eur a zálohová platba vo 
výške 408 eur. Uvedené vynaložené náklady na energie boli spojené s prevádzkou ubytovacieho 
zariadenia. Aj tu sú náklady oproti plánovaným omnoho nižšie. 
Náklady na teplo – zálohová platba vo výške 1 000 eur. Náklady sú tiež nižšie ako bolo plánované. 
Tovar na predaj - súvisí s predajom tovaru určeného na predaj, ako napríklad: upomienkové 
predmety s motívom Slovenska, ale aj mesta napr. pohľadnice, perá, hrnčeky, obrazy, keramika, 
samolepky, mapy, zakladacie obaly, publikácie Turistický sprievodca v SJ a AJ, Bedeker a iné. Náklady 
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boli vo výške 3 011 eur, čo je omnoho vyššie ako boli predpokladané náklady hlavne z dôvodu predaja 
komisionálneho tovaru.  Zvýšené náklady sa prejavia aj vo zvýšených výnosoch za predaj. 
Náklady na Opravy a údržbu ubytovacieho zariadenia nevznikli, nakoľko nevznikli žiadne závady.  
Opravy a údržba informačného centra – náklady vo výške 182 eur súvisia s opravou a údržbou 
kopírovacieho stroja a servisnou prehliadkou registračnej pokladne. Náklady sú o malú sumu nižšie 
ako bolo plánované. Avšak z dôvodu, že náklady predovšetkým súvisia s opravou kopírovacieho stroja 
nielen v tomto roku, ale aj v predchádzajúcich rokoch, a čakajú nás ďalšie náklady na väčšiu opravu, 
uvažujeme o zakúpení nového, výkonnejšieho stroja. 
Cestovné – na položke nevznikli náklady.  
Náklady na upratovanie spoločných priestorov v podnikateľskom centre, kde sa nachádza 
ubytovacie zariadenie v tomto roku nevznikli. Upratovanie apartmánu sa rieši v rámci upratovania OKI 
a neúčtuje sa na podnikateľskú činnosť. 
Za telefón spojený s poskytovaním faxovej služby, internet, udelenie frekvencií za mestský 
rozhlas, prevádzku rádio-vysielacích staníc a poštovné predplatiteľom Novobanských novín 
spojené aj so  zasielaním povinných výtlačkov inštitúciám, ktoré si to vyžadujú, boli vynaložené 
náklady vo výške 439 eur. Výdavky boli vyššie práve z dôvodu neplánovaných výdavkov za poštovné 
a uhradenie poplatku za prevádzku rádio-vysielacích staníc (systém VISO). 
Koncesionársky poplatok za ubytovacie zariadenie je vo výške  7 eur. 
Tlačiarenské služby predstavujú náklady spojené s tlačou Novobanských novín. Nakoľko sme tlač 
decembrového čísla navýšili o 100 kusov (oproti plánovaným 2 500 kusom) a tým aj počet kalendárov, 
ktoré boli ich súčasťou, boli náklady o malú sumu vyššie. Tlač bola vo výške 5 605 eur.  
Autorské poplatky Lita – sú poplatky za kopírovanie vo výške 37 eur.   
Za pranie a čistenie v ubytovacom zariadení bolo uhradené 119 eur. Aj tu boli náklady na túto 
službu nižšie oproti plánovaným aj z dôvodu, že bol nízky záujem o ubytovanie počas roka 2014. 
Prevádzka domény –súvisí s hosťovaním na web stránke www.novabana.sk, náklady boli nižšie ako 
plánované, boli vo výške 61 eur. 
Náklady spojené s poskytovaním komplexného cestovného poistenia klientom – Union boli vyššie 
z dôvodu záujmu o túto službu počas roka, čo sa prejaví aj vo výnosoch. Boli uhradené vo výške 154 
eur. 
Predajcom Novobanských novín bol poskytnutý rabat vo výške 187 eur čo je nižšie ako bolo 
pôvodne plánované z dôvodu väčšieho predaja NN priamo v IC, čo sa prejaví aj vo vyšších výnosoch.  
AICES členské - vo výške 165 eur bol uhradený členský poplatok do Asociácie informačných centier. 
Jedná sa o poplatok za celý kalendárny rok.  
Školenie  - náklady vo výške 15 eur na kolokvium spojené s valným zhromaždením AICES.  
Za revízie v ubytovacom zariadení boli vynaložené náklady len vo výške 47 eur, čo je oproti 
plánovaným nižšie. 
Stočné vo výške 15 eur plánované nebolo. 
Na Mzdy a dohodu za opravu Novobanských novín boli vynaložené náklady vo výške 6 230 eur  na 1 
pracovníčku informačného centra a pracovníčku na dohodu. 
Odvody boli vo výške 2 146 eur.  
Prídel do sociálneho fondu bol vo výške 70 eur a stravné vo výške 436 eur.  
Daň za ubytovanie bola uhradená vo výške 39 eur. 
Odvoz odpadu- náklady boli 16 eur za KO a DSO za IC a 7 eur za prevádzku ubytovacieho 
zariadenia. 
Rezerva na nevyčerpané dovolenky – náklady sú vo výške 264 eur, neboli plánované. 
Bankové poplatky boli vo výške 88 eur.  
 
Výnosy  

 Celkové výnosy za rok 2014 predstavujú skutočnosť vo výške 19 155 eur.  
Výnosy boli nasledovné: 
Kopírovanie – výnosy vo výške 1 378 eur boli oproti plánovaným o malú sumu nižšie.  
Služby – IC poskytuje okrem iných služieb aj služby ako sú prepisovanie textov, tlač, skenovanie, 
laminovanie, hrebeňová väzba a vyhlasovanie v mestskom rozhlase, výnosy boli vo výške 2 967 eur, 
z toho vyhlasovanie v mestskom rozhlase predstavuje 827 eur z uvedenej sumy. Vyhlásených bolo 
celkovo 2 193 vyhlásení, z toho 384 platených a 1 809 neplatených oznamov. Plánované výnosy sa 
nám neporadilo dosiahnuť z dôvodu opakovaného nižšieho záujmu o vyhlasovanie relácií. O túto 
službu je z roka na rok menší záujem.    
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Faxovanie - výnosy vo výške 149 eur sú nižšie ako bolo plánované z dôvodu nízkeho záujmu o túto 
službu. Túto službu nahradilo skenovanie dokumentov posielané formou mailu čo je finančne 
nenáročnejšie. 
Noviny - suma 3 964 eur bola dosiahnutá z predaja Novobanských novín v predajných stánkoch, 
za noviny predané v informačnom centre a za noviny pre predplatiteľov. Predaj spĺňa naše 
očakávania.  
Reklama a inzercia – výnosy vo výške 4 565 eur súvisia aj s poskytovaním uvedenej služby 
v Novobanských novinách. Výnosy sú oproti plánovaným nižšie aj z dôvodu, že IC v roku 2014 
neposkytovalo možnosť reklamy formou banneru na web stránke mesta.  
Informačné centrum poskytuje ubytovacie služby vo vlastnom ubytovacom zariadení, výnosy boli vo 
výške 1 378 eur a sú nižšie ako bolo plánované z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie hlavne z radov 
obchodných zástupcov spoločností.  
Internet dosiahnuté výnosy boli vo výške 42 eur a tak spĺňa naše očakávania.  
O službu Poistenie Union, ktorá súvisí s poskytovaním komplexného poistenia klientom bol počas 
roka vyšší záujem, čo predstavuje skutočnosť vo výške 181 eur.  
Tovar na predaj – výnosy boli dosiahnuté vo výške 4 131 eur. 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 sú oproti predpokladaným vyššie aj z dôvodu komisionálneho predaja, 
ktorý nás nezaväzuje vopred uhrádzať za tovar, ktorý ešte nie je predaný. Tým nám dovoľuje 
zabezpečiť väčší výber ponuky tovaru, o ktorý je záujem. 
Ostatné  výnosy z podnikateľskej činnosti  boli vo výške 400 eur. Tvorili ich predplatené 
poštovné na rok 2014 za NN vo výške 110 eur a preplatok za elektrickú energiu v ubytovacom 
zariadení vo výške 290 eur. 
Výnosy budúcich období -  predplatné NN a poštovné na rok 2015, uhradené v roku 2014 boli vo 
výške 280 eur. 

Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi predstavuje  - 2 114 eur strata. 
 
 

Ubytovacie zariadenie 

Náklady       v eur 

Účet Názov Plán 
Skutočnosť 

k 
31.12.2014 

501 Čistiace prostriedky 15 12 
501 Nákup zariadenia 100 3 
502 Voda 70 16 
502 Elektrika 750 432 
502 Náklady na teplo 1 100 1 000 
511 Opravy a údržba 100 0 
518 Upratovanie 50 0 
518 Revízie 185 47 
518 Pranie a čistenie 200 120 
518 Odvoz odpadu 10 7 
518 Koncesionársky poplatok 8 7 
518 Stočné 0 15 
538 Daň za ubytovacie zariadenie 80 39 

  Spolu 2 668 1 698 
 
 
     Porovnaním plánovaných nákladov a výnosov z prevádzky ubytovacieho zariadenia bol plánovaný 
zisk 581 eur. V skutočnosti je strata 30 eur, keď náklady ubytovacieho zariadenia sú  vo výške 1 698 
eur a výnosy 1 668 eur,  pričom náklady za teplo nie sú vyúčtované, sú len vo výške záloh. 



10. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 Mesto Nová Baňa v eur

AKTÍVA 2013 2014 PASÍVA 2013 2014
A. Neobežný majetok 16 393 952 16 408 211 A. Vlastné imanie a záväzky 13 862 850 13 775 125
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 38 601 40 531 A.I. Oceňovacie rozdiely súčet 202 965 275 901
2. Softvér 13 647 13 647 A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precen. majetku 202 965 275 901

oprávky -13 647 -13 647
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 40 744

oprávky -213
6. Obstaranie DDNM 38 601 0 A.III. Výsledok hospodárenia 13 659 885 13 499 224
A.II. Dlhodobý hmotný majetok spolu 20 274 536 20 846 764 1.     Nevysporiadaný VH minulých rokov 13 939 119 13 660 049
1. v tom: pozemky 6 134 679 6 133 389 2.     VH za účtovné obdobie -279 234 -160 825
4.           stavby 12 598 134 12 604 934

5.           stroje a prístroje 211 498 230 235B. Záväzky 1 995 265 2 330 113
6.           dopravné prostriedky 1 222 127 1 233 967 B.I. Rezervy 232 555 213 898
11.           investície 108 098 644 239 2.     Ostatné rezervy 204 000 204 000

Oprávky k DHM -5 792 601 -6 425 436 4.     Ostatné krátkodobé rezervy 28 555 9 898
A.III. Dlhodobý finančný majetok 1 873 416 1 946 352
1. v tom: podiely v dcérskej ÚJ 416 600 489 536 B.II. Zúčtovanie medzi subjektami VS 408 10 405
3.           cenné papiere 1 456 816 1 456 816 5.     Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 408 10 405

Opravné položky k dlh.fin.majetku 0 0
B.III. Dlhodobé záväzky 1 698 118 1 635 188

B Obežný majetok 3 274 339 3 145 1871.     Ostatné dlhodobé záväzky 1 695 840 1 631 710
B.I. Zásoby 17 849 20 028 4.     Záväzky zo sociálneho fondu 2 278 3 478
1.     Materiál na sklade 13 554 15 963
5.     Tovar na sklade 4 295 4 065 B.IV. Krátkodobé záväzky 64 184 60 525
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami VS 2 658 778 2 635 525 1.     Dodávatelia 9 563 7 348
1. Zúčtovanie odvodov príjmov RO 103 121 3.     Prijaté preddavky 6 410 6 763
3. Zúčtovanie transferov obce 2 658 675 2 635 404 5.     Nevyfaktúrované dodávky 1 502 1 244
B.III. Dlhodobé pohľadávky 0 0 9.     Iné záväzky 25 499 829
B.IV. Krátkodobé pohľadávky 122 584 83 601 12.     Zamestnanci 1 285 25 219
1.     Odberatelia 8 143 10 989 14.     Zúčtovanie s orgánmi NP 17 266 16 680
4.     Poskytnuté prevádzkové preddavky 498 498 15.     Daň z príjmov 0 0
8.     Z nedaňových príjmov 111 045 111 944 16.     Ostatné priame dane 2 659 2 442
9.     Z daňových príjmov 45 117 44 199
10.     Pohľadávky voči zamestnancom 23 0 B.V. Bankové úvery a výpomoci 0 410 097

    Opravná položka k pohľadávkam -42 242 -84 029 1.     Bankové úvery dlhodobé 0 410 097
B.V. Finančné účty 475 128 406 033 2.     Bežné bankové úvery 0 0
1.     Pokladnica 1 874 3 503
2.     Ceniny 1 021 351
3.     Bankové účty 472 233 402 179

C Časové rozlíšenie 3 027 334 C. Časové rozlíšenie 3 813 203 3 448 494
2. Náklady budúcich období 557 334 1. Výdavky budúcich období 0 0
3. Príjmy budúcich období 2 470 0 2. Výnosy budúcich období 3 813 203 3 448 494

A+B+C SPOLU MAJETOK 19 671 318 19 553 732A+B+C SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁV. 19 671 318 19 553 732
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Technické služby mesta Nová Baňa 

 
Správa o  hospodárení 

Technických sluţieb mesta Nová Baňa za rok 2014 

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov  

 
Informácie o rozpočte 

 
 

 

Uznesením č. 57/2013 zo dňa 11.12.2013 bol schválený rozpočet mesta a rozpočet nákladov, výnosov 

a výsledku hospodárenia Technických sluţieb (ďalej „TS“) mesta na rok 2014.  
V rámci schváleného rozpočtu bol beţný príspevok pre TS vo výške 647 002 eur, v tom účelové 

prostriedky vo výške 34 694 eur. Kapitálový príspevok bol schválený vo výške 20 690 eur.  
 

 
Zmeny rozpočtu TS za rok 2014 
 
Rozpočtový presun č. 1/2014 zo dňa 3.3.2014 
Keďţe v zimnom období boli priaznivé poveternostné podmienky, TS ušetrili peňaţné prostriedky na 

posypovom materiály a pohonných hmotách. Z tohto dôvodu sme urobili rozpočtový presun vo výške 8 130 
€. Prostriedky vo výške 1 507 € boli prerozdelené na projekt 9.3.2. Príspevok na správu štadióna a 2 229 € 

na podprogram 8.1. Spoločná správa TS pre potreby vypracovania revízie poţiarnotechnickej charakteristiky 
stavieb TS v Novej Bani v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Na podprogram 

8.1. Spoločná správa TS bolo určených tieţ 4 394 €, a to na obnovu softvéru pre zjednotenie a programovú 
komunikáciu s mestom, ktoré v danom programe pracuje.   

 
4. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 19/2014 z 28.5.2014 
Na MsZ bol schválený návrh úpravy príspevku TS mesta o 35 329 €. Beţné prostriedky na podprograme 

5.2. Cestná doprava, v projekte 5.2.2. Zimná údrţba MK sa zníţili o 21 500 €. Tieto prostriedky sa presunuli 
spolu s inými zdrojmi mesta na projekt 5.2.1. Údrţba MK ako účelové prostriedky na opravu MK Bukovina 

Šajtiská vo výške 35 063 €, na opravu MK podľa zoznamu vo výške 20 470 €, na odstavnú plochu Štúrova 
a A. Kmeťa vo výške 1 200 € a na natretie autobusových čakární vo výške 550 €.  

Okrem toho bol na MsZ schválený aj návrh úpravy kapitálových prostriedkov o 123 677 €. Tieto prostriedky 
boli prerozdelené na nasledovné podprogramy a projekty: 

Projekt 5.2.1. Údrţba MK – Projektová dokumentácia na spevnené plochy ul. Cintorínska vo výške 72 €,  

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov – značenie + zastávky vo výške 13 000 €,  
Podprogram 5.4. Cyklochodník Tajch – vybudovanie 1 altánku 6-uholníkového tvaru so strieškou 

a vyasfaltovanie vjazdov na chodník Tajch spolu vo výške 5 961 €,  
Podprogram 5.6. Chodníky a odstavné plochy – rekonštrukcia chodníkov na ul. Cintorínska, Nábreţná, 

Školská, odstavná plocha s drveným asfaltom a penetrácia pod Sekvojou spolu vo výške 88 900 €,  
Podprogram 6.4. Manipulačná plocha na Hornom dvore TS vo výške 1 900 €,  

Podprogram 8.1. Spoločná správa – prístrešok na dvore TS a kamerový systém spolu vo výške 6 176 €,  
Podprogram 8.5. Verejná zeleň – cepová kosačka vo výške 7 200 €,  

Podprogram 8.7. Osvetlenie pod Sekvojou vo výške 300 €,  

Podprogram 8.10. Projektová dokumentácia pre 4 detské ihriská – Sekvoja, Štúrova, Nábreţná, Školská 
spolu vo výške 168 €.  

 
Rozpočtový presun č. 2/2014 zo dňa 15.7.2014 
Druhý rozpočtový presun bol vo výške 3600 €. Z projektu 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu sme urobili 
presun na podprogram 8.5. Verejná zeleň, a to na kosenie verejnej zelene dodávateľským spôsobom a na 

podprogram 2.3. Údrţba mestského rozhlasu, na opravu VISO po kalamite. V rámci podprogramu 8.7. 

Verejné osvetlenie sme urobili presun prostriedkov vo výške 900 € z miezd a odvodov na opravu verejného 
osvetlenia. Rozpočtový presun z miezd bolo moţné vykonať z dôvodu dlhodobej PN dvoch našich 

zamestnancov.  
 

7. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 45/2014 z 27.8.2014 
V 7.zmene rozpočtu bol MsZ upravený kapitálový príspevok pre TS mesta o 13 500 €. Prostriedky boli 
prerozdelené na tieto podprogramy a projekty: 
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Projekt 5.2.1. Údrţba MK: Spevnené plochy ul. Cintorínska – dokončenie schodov, uzatvorenie pohrebiska, 

osadenie brány a plota v celkovej výške 500 €,  

Podprogram 5.4. Chodník Tajch: Vybudovanie altánku – oplechovanie a prekrytie altánku krytinou vo výške 
700 €,  

Podprogram 5.6. Chodníky a odstavné plochy, z toho: Odstavná plocha s drveným asfaltom a penetrácia 
Pod sekvojou – stabilizácia plchy obrubníkmi a zatrávňovacími panelmi a spojenie dvoch vybudovaných 

plôch vo výške 8 500 € a Rekonštrukcia chodníka Školská – vo výške 13 500 € na rozšírenie štrkového 
chodníka okolo športoviska a nového detského ihriska s napojením na dva mosty.  
 

8. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 49/2014 z 22.10.2014 
Ôsmou zmenou rozpočtu bol MsZ upravený beţný aj kapitálový príspevok pre TS mesta.  

Pri úprave beţných prostriedkov bol schválený presun rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými 

programami a projektmi z dôvodu účtovania spotreby palív, olejov, kvapalín, poistenia či servisov a opráv 
vozidiel na projekty 8.1., 8.5., 8.7., 8.9., 8.10., 6.1.1., 6.3.1., a 2.3., na ktoré bol pôvodne tvorený rozpočet 

na projekt 5.2.3. Výdavky týkajúce sa daných poloţiek však boli účtované priamo na projekty, ktorých sa 
výdavky týkali. V rámci poskytnutých beţných prostriedkov v projekte 5.2.1. Údrţba MK sa zmenili tieţ 

účelové prostriedky, a to presunom prostriedkov z dôvodu nerealizovania nasledovných akcií v r. 2014: 
Oprava a natretie autobusových čakární – 550 € a Odstavná plocha Štúrova a A. Kmeťa s drveným asfaltom 

– 1 200 €. Tieto prostriedky sa prerozdelili medzi akcie Spevnená plocha ul. Nábreţná, ktorú sme 
potrebovali dofinancovať o čiastku 188 € a Schody pri Baţante, ktoré sme ţiadali navýšiť o sumu 1 562 €. 

Okrem toho bolo MsZ schválené poníţenie beţných účelových prostriedkov na projekte 5.2.1. o sumu 

24 010 € a to z akcií Schody pri VUB a Schody pri polícii, ktoré boli z dôvodu úplnej rekonštrukcie schodísk 
presunuté z beţných účelových na kapitálové prostriedky. Okrem toho boli akcie navýšené celkovo o 20 000 

€. Presun prostriedkov bol potrebný aj z dôvodu ich zaradenia do majetku mesta Nová Baňa. Napokon 
o čiastku 827 € bola navýšená kapitálová akcia na podprograme 5.6. Chodníky a odstavné plochy: 

Rekonštrukcia chodníka Školská. Navýšenie sme poţadovali z dôvodu dofinancovania a ukončenia akcie.  

 

 

Zmeny rozpočtu  
 

Číslo 
programu 

Klasifikácia 
funkčná 

Názov  činnosti 
1. rozpočtový 

presun 
4. zmena 
rozpočtu 

2. rozpočtový 
presun 

7. zmena 
rozpočtu 

8. zmena 
rozpočtu 

2.3. 08.3.0. Mestský rozhlas 1 770 1 770 3 370 3 370 3 470 

5.2.1. 04.5.1. Doprava – údrţba MK-BN 115 242 172 525 172 525 172 525 148 515 

5.2.2. 04.5.1. Zimná údrţba MK 45 625 24 125 24 125 24 125 24 125 

5.2.3. 04.5.1. Doprava – vozidlá TS 118 392 118 392 114 792 114 792 78 255 

5.2. 04.5.1. Spolu: Doprava 279 259 315 042 311 442 311 442 250 895 

6.1.1. 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 60 905 60 905 60 905 60 905 86 249 

6.1.2. 05.1.0 Nakladanie s odpadmi BRKO 19 276 19 276 19 276 19 276 19 276 

6.3.1. 05.1.0 Čistenie MK a priestorov mesta 7 618 7 618 7 618 7 618 8 873 

6.3.2. 05.1.0 Čistiaca technika 11 202 11 202 11 202 11 202 11 202 

6. 05.1.0 Spolu: Nakladanie s odpadmi 99 001 99 001 99 001 99 001 125 600 

8.1. 04.1.1. Spoločná správa 132 549 132 549 132 549 132 549 134 240 

8.5. 06.2.0. Verejná zeleň 45 078 45 078 47 078 47 078 52 390 

8.7.1. 06.4.0. Verejné osvetlenie 48 383 48 383 48 383 48 383 50 248 

8.8.1. 06.6.0. Verejné WC 10 516 10 516 10 516 10 516 10 516 

8.8.2. 06.6.0. Trhovisko 0 0 0 0 0 

8.8. 06.6.0. Spolu: Bývanie a občianska vybavenosť 10 516 10 516 10 516 10 516 10 516 

8.9. 08.4.0. Pohrebníctvo   11 752 11 752 11 752 11 752 12 602 

8.10. 08.1.0. Tajch – rekreačná oblasť 955 955 955 955 1 175 

9.3.2. 08.1.0. Správa štadióna 17 739 17 739 17 739 17 739 17 639 

 S p o l u  -  bežné výdavky 647 002 682 785 682 785 682 785 658 775 
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Príspevok Technických služieb a vlastné príjmy 
 

Číslo 
programu 

Funkčná 
klasifikácia 

Názov 

Plán 

vlastných 
príjmov 

Vlastné 
príjmy 

Zostatok 

prostriedkov 
z min. roku 

Plán 

príspevku po 
zmenách 

Skutočne 

poskytnutý 
príspevok 

Čerpanie 
spolu 

Z toho: 
Prostriedky 
z min. roku 

Kontrola 

Výdavky 
spolu 

Nedočerpanie / 

prečerpanie 
príspevku MsÚ Z príspevku 

Prečerpanie 
príspevku 

Z vlastných 
príjmov 

2.3. 08.3.0. Mestský rozhlas   0 0 2870 2870 3238,74 2870,00 368,74 0,00 0 3238,74 368,74 

2.3. 08.3.0. PC vybavenie - účelové   0 0 600 580 580 580 0,00 0,00 0 580 0,00 

2. 08.3.0. SPOLU 0 0 0 3470 3450 3818,74 3450 368,74 0,00 0 3818,74 368,74 

5.2.1. 04.5.1. Doprava - údrţba MK   950,62 3324,61 85948 85948 99834,53 85948,00 9611,30 950,62 3324,61 99834,53 9611,30 

5.2.1. 04.5.1. Schody pri Baţante   0 0 2762 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 

5.2.1. 04.5.1. Spevnené plochy ul. Nábreţná   0 0 4272 4272 4272,44 4272 0,44 0,00 0 4272,44 0,44 

5.2.1. 04.5.1. Oprava MK Bukovina   0 0 35063 35063,24 35063,24 35063,24 0,00 0,00 0 35063,24 0,00 

5.2.1. 04.5.1. Oprava MK podľa zoznamu   0 0 20470 20470 20470 20470 0,00 0,00 0 20470 0,00 

5.2.2. 04.5.1. Zimná údrţba MK   13,2 2895,54 24125 24125 27530,27 24125,00 496,53 13,20 2895,54 27530,27 496,53 

5.2.3. 04.5.1. Doprava - vozidlá TS   857,66 5655 78255 78255 49649,58 43136,92 0,00 857,66 5655 49649,58 -35118,08 

5. 04.5.1. SPOLU 0 1821,48 11875,15 250895 248133,24 236820,06 213015,16 10108,27 1821,48 11875,15 236820,06 -25009,81 

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi   26,46 7729,17 86249 86249 110689,08 86249,00 15259,44 1451,47 7729,17 110689,08 15259,44 

6.1.2. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi BRKO 8500 8692,95 1042,72 19276 19276 26597,56 16861,89 0,00 8692,95 1042,72 26597,56 -2414,11 

6.3.1. 05.1.0. Čistenie MK a priestorov mesta   0 568,85 8873 8873 9949,78 8873,00 507,93 0,00 568,85 9949,78 507,93 

6.3.2. 05.1.0. Čistiaca technika   0 181,54 11202 11202 11825,33 11202,00 441,79 0,00 181,54 11825,33 441,79 

6. 05.1.0. SPOLU 8500 8719,41 9522,28 125600 125600 159061,75 123185,89 16209,16 10144,42 9522,28 159061,75 13795,05 

8.1. 04.1.1. Spoločná správa   1985,41 12353,56 133040 126417 141428,24 126417,00 672,27 1985,41 12353,56 141428,24 672,27 

8.1. 04.1.1. PC vybavenie - účelové   0 0 1200 1200 1200 1200 0,00 0,00 0 1200 0,00 

8.1. 04.1.1. Spoločná správa 0 1985,41 12353,56 134240 127617 142628,24 127617 672,27 1985,41 12353,56 142628,24 672,27 

8.5. 06.2.0. Verejná zeleň    0 2698,99 52390 52390 46063,98 43364,99 0,00 0,00 2698,99 46063,98 -9025,01 

8.5. 06.2.0. SPOLU 0 0 2698,99 52390 52390 46063,98 43364,99 0,00 0 2698,99 46063,98 -9025,01 

8.7. 06.4.0. Verejné osvetlenie   0 13137,52 50248 50248 71670,89 50248,00 8285,37 0,00 13137,52 71670,89 8285,37 

8.7. 06.4.0. SPOLU 0 0 13137,52 50248 50248 71670,89 50248 8285,37 0 13137,52 71670,89 8285,37 

8.8.1. 06.6.0. Verejné WC 1500 1116,8 1038,12 10516 10516 11115,21 8960,29 0,00 1116,80 1038,12 11115,21 -1555,71 

8.8.2. 06.6.0. Trhovisko 2000 2368 0 0 0 942,99 0,00 0,00 942,99 0 942,99 0,00 

8.8. 06.6.0. SPOLU 3500 3484,8 1038,12 10516 10516 12058,2 8960,29 0,00 2059,79 1038,12 12058,20 -1555,71 

8.9. 08.4.0. Pohrebníctvo 7021 19146,59 2315,09 9002 9002 32469,07 9002,00 2005,39 19146,59 2315,09 32469,07 2005,39 

8.9. 08.4.0. 
Oprava osvetlenia, rozhlasu, 
vody 

      3000 3000 3000 3000,00 0,00 0,00 0 3000,00 0,00 

8.9. 08.4.0. PC vybavenie - účelové       600 546 546 546 0,00 0,00 0 546 0,00 

8.9. 08.4.0. SPOLU 7021 19146,59 2315,09 12602 12548 36015,07 12548 2005,39 19146,59 2315,09 36015,07 2005,39 

8.10. 08.1.0. Tajch - rekreačná oblasť   0 0 1175 1075 1636,55 1075,00 561,55 0,00 0 1636,55 561,55 

9.3.2. 08.1.0. Správa štadióna   0 700,54 17639 16232 20314,76 16232,00 3382,22 0,00 700,54 20314,76 3382,22 

 
08.1.0. SPOLU 0 0 700,54 18814 17307 21951,31 17307 3943,77 0,00 700,54 21951,31 3943,77 

účelové prostriedky 0 0 0 67967 65131,24 65131,68 65131,24 0,44 0 0 65131,68 0,00 

beţné výdavky 19021 35158 53641 590808 582678 664957 534565   35158 53641 623364   

SPOLU  19021,00 35157,69 53641,25 658775,00 647809,24 730088,24 599696,33 41592,97 35157,69 53641,25 688495,27  -6519,94 
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Čerpanie kapitálového príspevku a príspevok pre TS na kapitálové príjmy a výdavky 
 

 
Číslo 

programu 
Funkčná 

klasifikácia 
Kód 

zdroja 
Názov činnosti Schválený Upravený 

Poskytnutý 
príspevok z MsÚ 

Kapitálové príjmy 
celkom 

Kapitálové 
výdavky celkom 

% Plnenia 

5.2.1. 04.5.1. 46 PD spevnené plochy Cintorínska    572 487,29 487,29 487,29 85,19 

5.2.1. 04.5.1. 41 Schody pri VÚB a schody pri Polícii   24 010 21 044,26 21 044,26 21044,26 87,65 

5.2.1. 04.5.1. 46 Schody pri VÚB a schody pri Polícii   20 000 19 273,63 19 273,63 19273,63 96,37 

5.3. 04.5.1. 46 Rekonštrukcia chodníkov - značenie + zastávky   13 000 3910,47 3 910,47 3910,47 30,08 

5.4. 04.5.1.   Cyklochodník Tajch SPOLU, z toho: 4 660 11 321 10 325,85 10 325,85 10 326 91,21 

    43 Mobiliár - lavičky a koše 10 ks 4 660 4 660 4 403,72 4 403,72 4403,72 94,50 

    46 Vybudovanie 1 altánok 6-uholníkového tvaru so strieškou   2 390 1 651,89 1 651,89 1651,89 69,12 

    46 Vyasfaltovanie vjazdov na chodník Tajch   4 271 4 270,24 4 270,24 4270,24 99,98 

5.6. 04.5.1.   Chodníky a odstavné plochy SPOLU, z toho: 0 102 027 101 301,58 101 301,58 101 301,58 99,29 

    46 Rekonštrukcia chodníkov Cintorínska, Nábreţná   76 400 75 692,85 75 692,85 75692,85 99,07 

    46 Odstavná plocha s drveným asfaltom, penetrácia pod Sekvojou   2 500 2481,76 2 481,76 2481,76 99,27 

    46 Rekonštrukcia chodníka Školská   23 127 23126,97 23 126,97 23126,97 100,00 

6.1.1. 05.1.0. 43 Zberný dvor pre separovaný odpad + projekt 11 040 11 040 1 081,00 1 081,00 1 081 9,79 

6.4. 05.1.0. 46 Manipulačná plocha na Hornom dvore TS   1 900 378,43 378,43 378,43 19,92 

8.1. 04.1.1.   Spoločná správa TS SPOLU, z toho: 0 6 176 2 123,23 2 123,23 2 123 34,38 

    46 Prístrešok na dvore TS   4 985 970,09 970,09 970,09 19,46 

    46 Kamerový systém TS   1 191 1 153,14 1 153,14 1153,14 96,82 

8.5. 06.2.0. 46 Verejná zeleň - Cepová kosačka    7 200 7 188,00 7 188,00 7188,00 99,83 

8.7. 06.4.0. 46 Osvetlenie pod Sekvojou   300 300,00 300,00 300,00 100,00 

8.9. 08.4.0. 43 Pohrebníctvo - Urnový múr 4 990 4 990 704,33 704,33 704,33 14,11 

8.10. 08.1.0.   Projektová dokumentácia pre 4 detské ihriská: 0 168 168,00 168,00 168 100,00 

    46 DI Sekvoja    42 42,00 42,00 42,00 100,00 

    46 DI Štúrova   42 42,00 42,00 42,00 100,00 

    46 DI Nábreţná   42 42,00 42,00 42,00 100,00 

    46 DI Školská   42 42,00 42,00 42,00 100,00 

Kapitálové prostriedky spolu: 20 690 202 704 168 286,07 168 286,07 168 286,07 83,02 
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Na rok 2014 boli naplánované nasledovné kapitálové akcie: 

 

Projekt 5.4. Cyklochodník Tajch – v roku 2014 boli na cyklochodník Tajch zakúpené lavičky a koše  
v počte 10 ks. Osadené boli okolo celej rekreačnej oblasti zamestnancami TS.  

Projekt 6.1.1. Nakladanie s odpadmi – naplánovaná bola realizácia stavby s názvom Zberný dvor pre 
separovaný odpad vrátane vypracovania projektu pre tento zámer. Na vypracovanie projektovej 

dokumentácie boli pouţité prostriedky vo výške 888 € a na zakúpenie kolku bolo vynaloţených 122 €. 
Projektová dokumentácia bola vypracovaná, stavebné povolenie sme vybavili v priebehu 2.polovice roka. 

Realizácia stavby zberného dvora pre separovaný odpad nebolo moţné realizovať v roku 2014 pre 

nedostatok času. Jej realizácia však bude pokračovať v roku 2015.  
Projekt 8.9. Pohrebníctvo – zámerom akcie bolo postaviť nový Urnový múr na pietnom mieste v Novej 

Bani. Jeho realizácia bola plánovaná v 2.polroku 2014. Pre nepriazeň počasia a nedostatok kapacít stavba 
Urnového múra nebola zrealizovaná.  

 
Na základe zmien rozpočtu mesta boli v priebehu roka schválené a upravené nasledovné 

kapitálové prostriedky: 
 

Projekt 5.2.1. Údržba MK – kapitálové prostriedky vo výške 72 € boli určené na vypracovanie projektovej 

dokumentácie na spevnené plochy na ulici Cintorínska, ktoré boli na daný účel v plnej výške vyčerpané. 
Taktieţ sa upravilo celkovo 476,18 m2 spevnenej plochy na ulici Cintorínska.   

Projekt 5.2.1. Schody pri VÚB a pri Polícii – pôvodne boli akcie naplánovaná ako beţný účelový 
prostriedok na opravu schodiska. Vzhľadom k rozsahu prác a úplnej rekonštrukcie bola akcia preradená do 

kapitálových prostriedkov. Na realizácii sa podieľali títo subdodávatelia: Unistav, Vion, ScZamkon, KFT 
Elektro, Phoenix Zeppelin, Autodoprava Zlatňanský – Kukučka, Leier Baustoffe SK. Technické sluţby mesta 

Nová Baňa vykonali prípravné zemné práce a koordináciu dodávateľov. Rekonštrukcia bola vykonaná 
v súlade so stavebným povolením. Čerpanie z rozpočtu na rekonštrukciu schodov pri VÚB bolo vo výške 

23 634,26 € a pri Polícii 16 683,63 €. Celková dĺţka rekonštruovaných schodov pri VÚB bola pritom 37,2 m 

a pri Polícii 32,8 m.  Šírka schodov bola v prípade oboch akcií rovnaká, a to 2 m.  
Projekt 5.3. Rekonštrukcia chodníkov – zámerom tejto akcie bolo upraviť chodníky príslušným 

dopravným značením vrátane opravy zastávok. Vyznačili sa 4 prechody v meste, kriţovatky na ul. 
Legionárska, A. Kmeťa, Mieru a na Hrádzi, 2 zastávky a zakúpilo sa a osadilo zvislé a vodorovné značenie. 

Táto akcia bola realizovaná čiastočne, pretoţe nedošlo k oprave zastávok. Na realizácii sa v subdodávkach 
podieľali Dušan Šály a spoločnosť NOBA, s.r.o.  

Projekt 5.4. Cyklochodník Tajch – k predošlej kapitálovej akcii na cyklochodníku Tajch týkajúcej sa 
nákupu a osadenia lavičiek a košov, pribudol zámer vybudovať v rekreačnej oblasti 1 altánok 6-

uholníkového tvaru so strieškou a vyasfaltovať vjazdy na chodník Tajch pre lepší prístup na cyklotrasu. 

Realizácia bola uskutočnená v plnom rozsahu v druhej polovici roka.  
Projekt 5.6. Chodníky a odstavné plochy – zámerom bola oprava neuspokojivého stavu chodníkov 

v Novej Bani. Naplánovaná akcia sa vzťahovala na najviac preferované a vyuţívané chodníky občanmi, a to 
na ul. Cintorínska, Nábreţná a Školská. Tieţ sa naplánovala realizácia odstavnej plochy s drveným asfaltom 

a penetrácia pod Sekvojou. Opravy boli realizované v plnom rozsahu. Podieľali sa na nich nasledovné 
dodávateľské firmy: Cesty Nitra a.s., Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. a Inţinierske stavby 

Košice a.s. Uskutočnené kapitálové akcie boli zaradené do majetku mesta a následne zverené do správy 
Technických sluţieb mesta Nová Baňa na základe Zmluvy č.2/2014 o zverení správy majetku mesta Nová 

Baňa zo dňa 17.12.2014. Zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy Technických sluţieb bolo schválené 

Mestským zastupiteľstvom mesta Nová Baňa dňa 15.12.2014 - Uznesenie č. 86/2014. 
Projekt 6.4. Manipulačná plocha na Hornom dvore TS –  bola spracovaná projektová dokumentácia 

a podklady pre stavebné povolenie. Akcia bola rozpracovaná a bude dokončená v roku 2015.   
Projekt 8.1. Spoločná správa – na spoločnej správe bolo zámerom vybudovať prístrešok na dvore TS 

a kúpa kamerového systému na TS pre potreby rozšírenia moţnosti kontroly a ochrany majetku TS. 
Kamerový systém bol zrealizovaný – boli namontované kamery a nainštalovaný príslušný softvér. Akcia je 

ukončená.  
8.5. Verejná zeleň – po schválení 4.zmeny rozpočtu sme z poskytnutých kapitálových prostriedkov 

zakúpili cepovú kosačku vo výške 7 188 €. Kosačka bola vyuţívaná koncom vegetačného obdobia a jej 

ďalšie vyuţitie bude v nasledovných rokoch v plnom rozsahu.  
8.7. Osvetlenie pod Sekvojou – akcia bola zrealizovaná v plnom rozsahu.  

8.10. Projektová dokumentácia pre 4 detské ihriská – poskytnuté kapitálové prostriedky vo výške 
168 € boli pouţité na projektovú dokumentáciu na nasledovné detské ihriská v Novej Bani: DI Sekvoja, DI 

Štúrova, DI Nábreţná, DI Školská.  
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Rozpočtové hospodárenie TS za rok 2014 

 
Sumarizácia rozpočtového hospodárenia TS rok 2014 – skutočnosť v € Poznámka  

  Príjmy Výdavky Rozdiel   

Vlastné príjmy 35 157,69 35 157,69 0,00 Vlastné príjmy 

    4 022,78 -4 022,78 Rozpustené  výnosy budúcich období 

Transfer 647 809,24 637 266,52 10 542,72 Zostatok beţného transferu na účte 

  53 641,25 53 641,25 0,00 Finančné prostriedky z r.2013 

Bežné spolu 736 608,18 734 303,00 2 305,18   

Transfer 168 286,07 168 286,07 0,00 
 

Kapitálové spolu 168 286,07 168 286,07 
 

  
 

Celkom 904 894,25 898 374,31 6 519,94   

 
 
Technické sluţby vrátili mestu Nová Baňa začiatkom roka 2015 sumu vo výške 6 519,94 € ako 
zostatok beţného transferu z roku 2014.  

Okrem zdrojov za rok 2014 pouţili Technické sluţby v beţných výdavkoch v roku 2014 tieţ sumu 

53 641,25 €. Táto suma predstavuje zostatok prostriedkov rozpočtu mesta z roku 2013, ktorú sme 
pouţili na úhradu záväzkov v januári 2014.  

Vlastné príjmy Technických sluţieb za rok 2014 boli vo výške 35 157,69 €. Tieto príjmy boli tvorené 
predovšetkým z predaja sluţieb, ktoré sme počas roka vykonávali v rámci našej hlavnej činnosti. Ide 

o nasledovné sluţby: 
- Príjmy z poplatkov za nájom stola na trţnici a za predané bloky na trţnici = 2 368 €, 

- Príjmy za odvoz kalu zo septika = 8 692,95 €, 

- Príjmy z trţieb z cintorína, z toho: 
o Z nájmu za hrobové miesto na 10 a 20 rokov = 14 397,59 €,  

o Za poskytnuté sluţby = 4 749 €, konkrétne ide o tieto sluţby: poplatok za vstup do 
cintorína, za nájom siene pri smútočnom obrade, za spotrebu vody a elektrickej 

energie, za výzdobu obradnej siene a za chladiaci box.  

- Príjem za pouţívanie naftovej nádrţe Bencalor od Mestských lesov a Banskobystrickej 
regionálnej správy ciest = 857,66 €, 

- Príjmy z pouţívania mestského WC = 1 116,80 €, 
Naše vlastné príjmy tvorili tieţ tieto poloţky: 

- Úroky = 6,95 €, 
- Príjmy z náhrad z poistného plnenia – ako poistné plnenie za poškodenú cestnú váhu = 

1 949,81 €, 

- Príjmy z dobropisov = 1 018,93 €. 
Vo výdavkoch sme pouţili všetky prostriedky z vlastných príjmov. Okrem toho boli pouţité prostriedky 

vo výške 4 022,78 € - rozpustené výnosy budúcich období zinkasované v uplynulých rokoch.  
Časť kapitálového transferu vo výške 4 214,76 € bola pouţitá formou aktivácie v beţných výdavkoch, 

a to na mzdách, odvodoch zamestnancov a PHM.  
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Plnenie  rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 

 

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 1 770 3 470 3 450 3 818,74 -368,74 5 010 3 331 6 880 8 480 7 100,33 7 149,43 49,10 

5.2.1. 04.5.1. Doprava - údrţba MK-BN 0 950,62 115 242 148 515 145 753 155 364,98 -9 611,74 667 764 115 909 149 182 172 962,69 162 591,59 -10 371,10 

5.2.2. 04.5.1. Zimná údrţba MK 0 13,20 53 755 24 125 24 125 24 621,53 -496,53 1 180 259 54 935 25 305 19 226,54 24 880,53 5 653,99 

5.2.3. 04.5.1. Doprava - vozidlá TS 0 857,66 118 392 78 255 78 255 43 136,92 35 118,08 2 631 2 439 84 486 80 886 49 800,96 56 333,63 6 532,67 

5.2. 04.5.1. Spolu 0 1 821,48 287389 250 895 248 133 223123,4 25009,81 4 478 3 462 255 330 255 373 241 990,19 243 805,75 1 815,56 

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 0 26,46 60 905 86 249 86 249 101 508,44 -15 259,44 23 050 19 833 109 299 109 299 134 250,11 121 341,69 -12 908,42 

6.1.2. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi BRKO 8 500 8 692,95 19 276 19 276 19 276 16 861,89 2 414,11 4 260 4 254 32 036 32 036 32 275,02 29 763,20 -2 511,82 

6.3.1. 05.1.0. Čistenie verejných komunikácií 0 0,00 7 618 8 873 8 873 9 380,93 -507,93 0 0 8 909 8 873 9 662,90 9 380,93 -281,97 

6.3.2. 05.1.0. Čistiaca technika 0 0,00 11 202 11 202 11 202 11 643,79 -441,79 0 0 11 202 11 202 10 462,14 11 643,79 1 181,65 

6. 05.1.0. Spolu 8 500 8 719,41 99 001 125 600 125 600 139 395,05 -13 795,05 27 310 24 087 161 446 161 410 186 650,17 172 129,61 -14 520,56 

8.1. 04.1.1. Spoločná správa 0 1 985,41 125 926 134 240 127 617 128 289,27 -672,27 2 245 2 245 129 646 136 485 144 026,64 134 290,12 -9 736,52 

8.5. 06.2.0. Verejná zeleň 0 0,00 45 078 52 390 52 390 43 364,99 9 025,01 582 694 50 972 52 972 45 745,53 45 772,77 27,24 

8.7. 06.4.0. Verejné osvetlenie 0 0,00 48 383 50 248 50 248 58 533,37 -8 285,37 129 128 50 377 50 377 59 415,07 58 684,20 -730,87 

8.8.1. 06.6.0. Verejné WC 1500 1 116,80 10 516 10 516 10 516 8 960,29 1 555,71 0 0 12 016 12 016 10 542,33 10 526,70 -15,63 

8.8.2. 06.6.0. Trhovisko 2 000 2 368,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0 2 000 2 000 909,01 2 368,00 1 458,99 

8.8. 06.6.0. Spolu 3 500 3 484,80 10 516 10 516 10 516 8 960,29 1 555,71 0 0 14 016 14 016 11 451,34 12 894,70 1 443,36 

8.9. 08.4.0. Pohrebníctvo   7 021 19146,59 11 752 12 602 12 548 14 553,39 -2 005,39 521 521 20 144 20 144 33 768,28 25 391,94 -8 376,34 

8.10. 08.1.0. Tajch - rekreačná oblasť  0 0,00 955 1 175 1 075 1 636,55 -561,55 0 2 091 1 255 1 175 3 611,20 3 727,55 116,35 

9.3.2. 08.1.0. Správa štadióna 0 0,00 16 232 17 639 16 232 19 614,22 -3 382,22 7 304 7 308 23 536 24 943 27 580,55 26 922,22 -658,33 

 
08.1.0. Kúpalisko 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 978 978 978 978 978,00 978,00 0,00 

 
08.1.0. Detské ihriská  0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 3 178 0 0 3 178,00 3 178,00 0,00 

Spolu 19 021 35 157,69 647 002 658 775 647 809 641 289,30 6 519,94 48 557 48 023 714 579 726 353 765 495,30 734 924,29 -30 571,01 

Vrátenie nevyčerpaného bežného transferu zriaďovateľovi 6519,94 
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Plnenie plánu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 
 

 

Na rok 2014 bol pre TS mesta Nová Baňa schválený rozpočet nákladov a výnosov vo výške 714 580 
€. V priebehu roka bol upravený na 726 353 €, pričom čerpanie za celý rok bolo vo výške 

765 495,30 €.  Plnenie nákladov k 31.12.2014 predstavuje 105,39%.  

Celkové náklady Technických sluţieb mesta boli za rok 2014 značne vysoké. Táto situácia bola 
spôsobená viacerými faktormi. Ide predovšetkým o asfaltovanie MK v meste Nová Baňa, na ktoré TS 

nemali poskytnuté prostriedky. Taktieţ boli zvýšené náklady spôsobené viacerými 
nečakanými, neplánovanými výdavkami – ako napr. opravy havarijných stavov vozidiel, zakúpenie 

náhradných dielov na ich spojazdnenie, nutné časté kosenie trávnatých plôch mesta, pohrebiska 
a mestských pozemkov z dôvodu nepriaznivého, daţdivého počasia, celovečerné svietenie pouličného 

osvetlenia na niektorých úsekoch a uliciach mesta z dôvodu ţiadostí obyvateľov mesta Nová Baňa.  

Technické sluţby pouţili na krytie straty jednotlivých stredísk nedočerpané prostriedky z iných 
stredísk. Rovnako zapojili do rozpočtu výnosy z predaja sluţieb, ktorými kryli zvýšené náklady na 

daných strediskách. Taktieţ boli do rozpočtu zapojené niekoľkoročné prostriedky z prenájmu 
hrobových miest. Od zriaďovateľa – mesta Nová Baňa však nebolo TS v príspevku poskytnutých 

celkom 8 130 €, ktoré boli schválené v rozpočte roku 2014. Príčinou je 1. rozpočtový presun, kedy bol 

TS schválený presun medzi beţnými prostriedkami na zakúpenie účtovného softvéru MEMPHIS – 
KORWIN a na vypracovanie revízie poţiarnotechnickej charakteristiky stavieb Technických sluţieb 

v Novej Bani v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. TS tak vykazujú za rok 
2014 na hlavnej činnosti stratu vo výške 30 571,01 €.  
 
 

Program 2.3.1. Údržba mestského rozhlasu TS 

 

TS zabezpečujú beţnú údrţbu mestského rozhlasu. Náklady a výnosy na tomto stredisku tvoria 
v prevaţnej časti odpisy, ktoré boli v roku 2014 vo výške 3 330,69 €. Ostatné náklady tvorili spotreba 

PHM, materiál, beţné opravy a údrţba, mzdy a zákonné zdravotné a sociálne poistenie. V roku 2014 
nám bol poskytnutý beţný účelový prostriedok na zakúpenie PC a hlásičov vo výške 600 €, pričom 

naše náklady na zakúpenie majetku boli vo výške 580 €. Výnosy tvoril príspevok mesta vo výške 3 450 

€.  
 

Program 5.2.1. Údržba MK   

 
Náklady tvorili PHM, autosúčiastky na vozidlá TS, spotreba materiálu, pneumatiky, oleje, obstaranie 

DDHM a materiálu OTE, sluţby, školenia vodičov, mzdy, zákonné zdravotné a sociálne poistenie, 

odvody, stravovanie, povinný prídel do SF, ochranné prostriedky, povinné zmluvné poistenia vozidiel a 
odpisy.  

V 1.polroku sme opravili spevnenú plochu na ul. Nábreţná. Náklady na túto akciu tvoril materiál, 
potrebný na zrealizovanie opráv. Oprava a údrţba schodov pri VUB a Polícii bola presunutá z beţných 

účelových prostriedkov do kapitálových z dôvodu ich komplexnej rekonštrukcie. Schody boli v druhej 

polovici roka 2014 na komplet zrenovované. Oprava schodov pri Baţante sa v roku 2014 kvôli rozsahu 
prác nestihla zrealizovať. Z poskytnutých účelových prostriedkov mesta sme opravili miestne 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady spolu 714 580,00 726 353,00 105,39 765 495,30 
Výnosy spolu 714 580,00 726 353,00 101,18 734 924,29 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -30 571,01 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 6 880,00 8 480,00 93,73 7 100,33 
Výnosy 6 880,00 8 480,00 84,31 7 149,43 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 49,10 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 115 909,00 149 182,00 115,94 172 962,69 
Výnosy 115 909,00 149 182,00 108,99 162 591,59 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -10 371,10 
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komunikácie Bukovina, kde bolo opravených celkovo 2 340 m2 a opravy MK podľa zoznamu, kde bolo 
opravených celkovo 875 m2. Takýmto spôsobom boli opravené nasledovné miestne komunikácie: ul. 

Cintorínska, Bernolákova, Legionárska, Spojná, Slameníkova cesta a Tajch. Poskytnutý príspevok bol 

čerpaný na práce a prenájom strojov od dodávateľských firiem, nákup asfaltu a opravy miestnych 
komunikácií dodávateľskými firmami. Okrem toho sme v 2.polroku realizovali opravu nasledovných 

MK: ul. Záhrbská, Kamenárska, Prírodná, Brezová, Podhorská, Slnečná, Pelúchova, Školská, Vršky, 
Kútovská, Hrabcova, Leţisko, Šibeničný vrch, Robotnícka, Kolibská a Záhradná. Oprava výtlkov na 

spomenutých MK predstavovala náklady vo výške 39 448,17 €. Okrem spomenutých akcií sme 

rovnako ako v prvej, tak aj v druhej polovici roka 2014 vykonávali čistenie rigolov podľa potreby 
v dĺţke 52,3 km. 

Výnosy tohto strediska boli tvorené z príspevku mesta vo výške 145 753 €, z ostatných výnosov 
z prevádzkovej činnosti – ako poskytnutá drva z mesta na opravu MK v celkovej výške 3 012,40 € a z 

aktivácie kapitálových akcií – Schody pri VUB, Polícii a Cyklochodník Tajch vo výške 3 124,16 €.  
Náklady a výnosy z odpisov boli za rok 2014 vo výške 764 €, z toho z vlastných zdrojov vo výške 

60,35 €. Príspevok mesta bol prečerpaný o 9 611,74 €. Príčinou sú výdavky na opravu výtlkov, na 

ktoré nám neboli poskytnuté finančné prostriedky. Z dôvodu kalamitného stavu a na ţiadosť 
poslancov MsZ a primátora mesta Novej Bane sme vykonali tieto opravy, pričom sme na krytie 

nákladov pouţili aj ušetrené prostriedky z iných stredísk.   
 

Program 5.2.2. Zimná údržba MK 

 
Náklady na Zimnej údrţbe MK tvorili predovšetkým spotreba PHM a olejov, autosúčiastky, materiál a 

štrky určené na posyp MK, sluţby ako napr. prepravné a nájom dopravných prostriedkov, odhŕňanie 
snehu a s tým spojená pohotovosť za odhŕňanie, poplatky mobilnému operátorovi, povinné zmluvné 

a havarijné poistenie vozidiel ZC629AF, ZC638AF a traktorov, mzdy, zdravotné a sociálne poistenie, 
prídel do SF a odpisy. Na základe priaznivých poveternostných podmienok sme ušetrili posypový 

materiál, PHM aj mzdy, z dôvodu čoho bol rozpočet tohto strediska ešte v 1.polroku poníţený. 

Najväčšou nákladovou poloţkou zimnej údrţby bol neplánovaný nákup hydrogenerátora na Tatru 
ZC900AM a doplnenie posypového materiálu spolu s prepravou v celkovej výške 3 207,24 €. 

Odhŕňanie MK zazmluvnenými partnermi predstavovalo náklady vo výške 2 616,60 €. Náklady 
a výnosy z odpisov boli vo výške 259 €. Okrem toho tvoril výnosy na Zimnej údrţbe príspevok mesta 

vo výške 24 125 €. Príspevok bol prečerpaný o 496,53 €.  
 

Program  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 údrţbárskych prácach, 
ďalej nájomné za kyslíkové a plynové fľaše, sluţby mobilného operátora, príprava a preprava vozidiel 

na STK, revízie, školenia vodičov a strojníkov, poistenia, mzdy, odvody, ochranné prostriedky a pod. 

Celkové náklady bez odpisov boli vo výške 47 361,96 €. Najvyššie náklady tohto strediska tvorili 
školenia a poistné vozidiel. Náklady a výnosy z odpisov boli vo výške 2 439 €. Mesto nám poskytlo 

príspevok vo výške 78 255 €, z čoho sme nedočerpali 35 118,08 €. Tieto prostriedky sme pouţili na 
krytie nákladov iných stredísk. Výnosy však okrem toho tvorilo pouţitie zákonnej rezervy na dovolenky 

a poistenie vo výške 11 639,02 € a trţby za refakturáciu materiálu MS lesom vo výške 331,03 €.  

 
 
 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 54 935,00 25 305,00 75,98 19 226,54 
Výnosy 54 935,00 25 305,00 98,32 24 880,53 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 5 653,99 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 84 486,00 80 886,00 61,57 49 800,96 
Výnosy 84 486,00 80 886,00 69,65 56 333,63 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 6 532,67 
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Program  6.1.1. Nakladanie s komunálnym odpadom 

 
Na tomto programe sledujeme nakladanie s komunálnym odpadom, pričom rozlišujeme a sledujeme 

samostatne odvoz odpadu kukavozmi, zber separovaného odpadu, zber a triedenie vrecového odpadu 

a odpadu z verejnej zelene a cintorína a odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch.  
Náklady tvorili PHM, autosúčiastky, pneumatiky, oleje, čistiace a hygienické potreby, iný všeobecný 

materiál potrebný pri triedení odpadov – napr. sáčky, plasty, pásky a pod., sluţby, školenia, cestovné, 
emisné kontroly a STK, mýto, kolky a iné nepriame dane a poplatky, povinné zmluvné poistenia 

vozidiel, mzdy, sociálne a zdravotné poistenia, DDS, SF, stravovanie, ochranné prostriedky. Okrem 

toho tu sledujeme náklady za práce ţeriavom, prepravu separovaného odpadu a nakladanie 
s odpadmi. V druhej polovici roka sa nám pokazili dva kukavozy, ktorých náklady na opravu 

predstavovali 1 668,68 €. Autosúčiastky a náhradné diely na tri kukavozy predstavovali za rok 2014 
náklady vo výške 4 118,13 €. Celkové náklady na komunálny odpad sú značne vysoké, čo spôsobuje 

hlavne primiešavanie rôznych zloţiek odpadu, ktoré je moţné zaradiť do separovaného zberu. Často 

krát sa objavuje v zberných nádobách stavebný a posypový materiál. Zlepšenou osvetou a triedením 
zloţiek je moţné ušetriť aţ 30 % týchto nákladov. Celkové náklady bez odpisov boli vo výške 

114 417,11 €. Náklady a výnosy z odpisov boli vo výške 19 833,25 €. Okrem toho boli výnosy tvorené 
z príspevku mesta vo výške 86 249 €, pričom prečerpanie príspevku bolo v roku 2014 značne vysoké, 

a to vo výške 15 259,44 €. Tento neuspokojivý stav je spôsobený predovšetkým vysokými nákladmi 
na údrţbu zberných vozidiel, na ktoré je v dôsledku častých porúch nevyhnutný nákup náhradných 

dielov a autosúčiastok a ich časté opravy.  

 
Podľa VZN mesta o odpadoch TS prevádzkujú na území mesta dva zberné dvory – zberný dvor 

vytriedených zloţiek 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 2014 zozbierali TS v meste Nová Baňa nasledovné množstvo odpadov: 

Obaly z plastov 3,600 

Obaly z neb. látok 0,210 

Pneumatiky  16,960 

Zmiešaný odpad zo stavieb 122,530 

Zhrabky z hrabíc 1,500 

Kal z ČOV 1,525 

Papier a lepenka 32,830 

Sklo 68,780 

Šatstvo  20,200 

Ţiarivky 0,010 

Chlór, fluór 5,091 

Olej, tuky 0,143 

Farby, lepidlá 1,700 

Akumulátory 0,050 

Elektro 3,943 

Elektrické zariadenia 3,418 

Plasty PET 26,790 

Biologicky rozloţiteľný komunálny odpad BRKO 719,700 

Zmes komunálneho odpadu 1 903,800 

Kal zo septikov 588,000 

Objemný odpad  54,870 

SPOLU 3 575,65 

 
 
 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 109 299,00 109 299,00 122,83 134 250,11 
Výnosy 109 299,00 109 299,00 111,02 121 341,69 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -12 908,42 
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Program  6.1.2. Nakladanie s odpadmi  BRKO 

 
Na činnosti vykonávame úpravu a odvoz BIO odpadu, vývoz odpadu zo ţúmp a kalu zo septikov, ktoré 

môţeme na základe zmluvy vykonávať v rámci mikroregiónu v rozsahu priamych nákladov. Náklady sú 

na PHM, autosúčiastky, oleje, servisnú prehliadku, poplatky za likvidáciu kalov a odpadov, mzdy, 
odvody, stravovanie, prídel do SF, zákonné zmluvné poistenie vozidiel a mýtny poplatok. Náklady 

a výnosy z odpisovania strojov, zariadení a drobného hmotného majetku boli vo výške 4 254 €, z čoho 
518,81 € sú odpisy z vlastných zdrojov. Výnosy na tejto činnosti tvorili trţby z predaja sluţieb za drvič 

a fekál v celkovej výške 9 142,12 €, zúčtovanie mýtneho poplatku vo výške 24 € a príspevok mesta vo 

výške 19 276 €. Príspevok mesta sme nedočerpali vo výške 2 414,11 €.   
 

Program  6.3.1. Čistenie verejných komunikácií      

 
Podľa potreby boli čistené priestory okolo kontajnerov na sídliskách a okolo zberných miest 

vrecovaného odpadu. Priestranstvá mesta boli čistené pracovníčkou TS. Náklady tvorili PHM, materiál, 

mzdy, zákonné zdravotné a sociálne poistenie, stravovanie, prídel do SF, ochranné prostriedky či 
ostatné dane a poplatky za GPS. Výnosy sú na tomto stredisku tvorené z príspevku mesta, ktorý bol za 

rok 2014 vo výške 8 873 €. Príspevok na tejto činnosti sme prečerpali vo výške 507,93 €, na krytie 
čoho sme pouţili nedočerpaný príspevok z iného strediska.  

 

Program  6.3.2. Čistenie verejných komunikácií, čistiaca technika  

 
V roku 2014 boli strojmi vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a ostatné verejné 

priestranstvá od posypového materiálu. Vo zvýšenej miere bolo vykonané čistenie MK a kosenie krovín 
traktorom na uliciach Prírodná, Kolibská, Poliačikova, Záhrb, Kútovská cesta, Čierny lúh, Bačova cesta, 

Laznícka cesta, Májová, Kamenárska, Viničná, Sedlová cesta. Náklady tvorili PHM, autosúčiastky, 
materiál, oleje, pneumatiky, opravy a údrţba, 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, ktorý bol vo výške 11 202 €. 
Prečerpanie vo výške 441,79 € sme kryli nedočerpaným príspevkom z iného strediska.  

 

Program  8.1. Spoločná správa  TS  

 

Na Spoločnej správe TS tvorili náklady spotrebu 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 tieţ autosúčiastky a PHM určené pre motorové vozidlo značky Škoda Felícia, 
ktoré sa vyuţíva pri zabezpečovaní prác a zásobovaní TS. V roku 2014 sme zakúpili novú PC zostavu 

a programové vybavenie, na ktoré nám boli poskytnuté beţné účelové prostriedky. Tieto sme vyčerpali 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 32 036,00 32 036,00 100,75 32 275,02 
Výnosy 32 036,00 32 036,00 92,91 29 763,20 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -2 511,82 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 8 909,00 8 873,00 108,90 9 662,90 
Výnosy 8 909,00 8 873,00 105,72 9 380,93 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -281,97 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 11 202,00 11 202,00 93,40 10 462,14 
Výnosy 11 202,00 11 202,00 103,94 11 643,79 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 1 181,65 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 129 646,00 136 485,00 105,53 144 026,64 
Výnosy 129 646,00 136 485,00 98,39 134 290,12 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -9 736,52 
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v plnej výške, a to 1 200 €. V 1. polroku sme obstarali licenciu IS MEMPHIS – KORWIN vrátane sluţieb 
implementácie a školenia. V danom systéme sa začne pracovať od januára 2015.  

Okrem toho náklady tvorili aj spotreba energií, beţné opravy a údrţba kancelárskych strojov, 

reprezentačné, ostatné sluţby, ako napr. poplatky mobilným operátorom za telefóny a internet, 
stráţna sluţba, revízie, školenia, práce poţiarneho technika a technika BOZP, ale tieţ 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 sluţby a sluţby VÚB banky či odpisy. Za rok 2014 tak bolo 
celkové plnenie nákladov na Spoločnej správe TS 144 026,64 €. Náklady a výnosy z odpisov boli vo 

výške 2 245 €.  
Plnenie výnosov bolo na tomto stredisku vo výške 134 290,12 €. Príspevok mesta bol vo výške 127 

617 € - z toho príspevok na PC a príslušenstvo bol vo výške 1 200 €. Ďalej tvorili výnosy aktivácia 

Prístrešok na dvore TS vo výške 899,09 €, zúčtovanie rezervy na audit vo výške 900 € a úroky 
z bankových účtov vo výške 6,95 €. Výšku 1 949,81 € tvorila náhrada škody z poisťovne ako poistné 

za poškodenú cestnú váhu SCALEX. Príspevok bol prečerpaný o 672,27 €. Je tak z dôvodu, ţe od 
zriaďovateľa nám nebolo poskytnutých 6 623 €, ktoré sme mali schválené v rozpočte. Táto chyba 

vznikla v dôsledku 1.rozpočtového presunu.  

  

Program  8.5. Verejná zeleň    

 

Na Verejnej zeleni boli práce zamerané na kosenie verejných zelených plôch, likvidáciu vzniknutého 
odpadu, na kosenie rigolov a plôch leţiacich pri miestnych komunikáciách, ktoré majú TS v správe.  

Za rok 2014 bolo pokosených celkovo 437 469 m2 zelených plôch a vysadených 7 stromov na ul. 

Bernolákova, A. Kmeťa a v areáli TS. Kosenie verejnej zelene prebiehalo podľa potrieb  
v nasledovných počtoch a etapách: kosenie štadióna sa vykonávalo od marca pravidelne 2x týţdenne, 

kosenie mestských parkov 1x za 2 týţdne, kosenie cintorína 1x do mesiaca, kosenie rigolov štvrťročne, 
kosenie mimo centra mesta 6x za rok, kosenie ostatných mestských plôch 2x za rok. Z dôvodu 

veľkého počtu zráţok a poveternostných podmienok v letnom období bolo nutné časté kosenie 
trávnatých plôch mesta a mestských pozemkov. Preto sme oslovili spoločnosť AROWANA s.r.o., ktorá 

v období od júla do októbra 2014 vykonávala kosenie v meste a jeho častiach. Celkovo bolo takto 

pokosených 187 684 m2 zelených plôch v meste1 a 30 950 m2 v jeho častiach2
. V júli bol dodávateľsky 

pokosený tieţ pozemok kúpaliska3 v rozsahu 5 778 m2 a mestský pozemok na ul. Švantnerova4 2 650 

m2. Toto kosenie vykonal p. Štefan Holý, na ktorého pomoc sme sa pre veľké mnoţstvo rýchlo 
rastúcej zelene obrátili. Celkové náklady na kosenie dodávateľsky boli za rok 2014 vo výške 8 552,93 

€. Náklady na verejnej zeleni tvorili PHM, autosúčiastky, materiál, školenia, mzdy, zákonné zdravotné 

a sociálne poistenie, stravovanie, povinný prídel do SF či ochranné prostriedky.  
Výnosy tvoril príspevok mesta vo výške 52 390 € a náhrada škody za zničené smetné koše vo výške 

1 044,48 €. V druhej polovici roka nám bol poskytnutý aj nepeňaţný dar od Mestských lesov Nová 
Baňa, a to drevená hmota DUB, listnatá guľatina v mnoţstve 4,85 m3 v celkovej hodnote 669,30 €, 

ktorá bola pouţitá na vybudovanie petangového ihriska na ul. Nábreţná a drevená hmota BUK, 

listnatá vláknina v mnoţstve 11,10 m3 v celkovej hodnote 586,08 € na palivo. Náklady a výnosy tvorili 
tieţ odpisy, ktoré boli v roku 2014 vo výške 694 €. Poskytnutý príspevok mesta bol nedočerpaný, a to 

do výšky 9 025,01 €. Prostriedky sme pouţili na krytie nákladov iných stredísk.  
 

 

                                                 
1
 Jedn. cena = 0,033 €/ m2 = 6 193,58 € 

2
 Jedn. cena = 0,049 €/ m2 = 1 516,55 € 

3
 Jedn. cena = 0,10 €/ m2 = 577,80 € 

4
 Jedn. cena = 0,10 €/ m2 = 265 € 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 50 972,00 52 972,00 39,13 45 745,53 
Výnosy 50 972,00 52 972,00 34,89 45 772,77 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 27,24 
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Program  8.7. Verejné osvetlenie 

 
Náklady na tomto stredisku tvorí predovšetkým spotreba elektrickej energie pre verejné osvetlenie 

mesta a priľahlých častí patriacich do katastra. V roku 2014 boli tieto náklady v celkovej výške 

44 165,17 €. Napriek výmene ţiaroviek verejného osvetlenia za úsporné v minulom období boli 
náklady na elektrickú energiu vyššie, ako pôvodný schválený rozpočet. Je tak z dôvodu, ţe na ţiadosť 

viacerých obyvateľov mesta Nová Baňa sa na niektorých uliciach mesta svietilo počas celej noci. 
Oproti roku 2013 však náklady za spotrebu elektrickej energie poklesli pribliţne o 2 600 €. Okrem 

elektrickej energie tvorili náklady elektromateriál, PHM, autosúčiastky, školenia, mzdy, zákonné 

zdravotné a sociálne poistenie, SF a ochranné prostriedky. Okrem toho na tejto činnosti vykonávajú 
zamestnanci TS montáţne a demontáţne práce vianočnej výzdoby. Náklady na tieto práce boli vo 

výške 1 140,22 €. Celkové náklady na verejnom osvetlení boli bez odpisov vo výške 59 287,01 €.  
Náklady a výnosy z odpisov boli vo výške 128 €, z čoho 1,51 € bolo z vlastných zdrojov. Výnosy tvoril 

príspevok mesta vo výške 50 248 €, pričom sme prečerpali celkom 8 285,37 €.  

 

Program  8.8.1. Verejné WC  

 

Náklady na Verejnom WC boli tvorené predovšetkým spotrebou čistiacich a hygienických potrieb, 
energií – vody a elektriny, stočného, miezd, zákonného zdravotného a sociálneho poistenia, stravné 

zamestnancov, povinného prídelu do SF či poplatkami za sluţby VUB banky a poštové sluţby.  
Výnosy tvoril príspevok mesta vo výške 10 516 €, poplatok vyberaný za pouţívanie verejných WC od 

občanov vo výške 1 256,60 € a výnosy za refakturáciu elektrickej energie z nájmu za pouţívanie tohto 

stánku vo výške 309,81 €. Výnosy za sluţby mestského WC oproti vlaňajšiemu roku mierne vzrástli. 
Z príspevku mesta sme nedočerpali 1 555,71 €.   

 

Program  8.8.2. Správa trhoviska   

 

Náklady na trhovisku sú hradené z vlastných výnosov TS. V roku 2014 tvorili náklady: materiál, 

spotreba energií – vody a elektriny, mzdy, zákonné zdravotné a sociálne poistenie a povinný prídel do 
SF.  Výnosy boli tvorené z poplatku vyberaného na trţnici vo výške 1 418 € a z poplatku za prenájom 

stolov celkovo vo výške 950,00 €. Nedočerpané prostriedky vo výške 1 458,99 € z predaja sluţieb sme 
pouţili na krytie straty na programe 6.1.1. Nakladanie s odpadmi.  
 

08.4.0. Program  8.9.  Pohrebníctvo – prevádzka  cintorína 

 
Náklady na Pohrebníctve boli za rok 2014 vo výške 33 768,28 €. Tvorili ich spotreba PHM, 

kancelárskeho a iného materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, spotreba energií – elektriny a vody, 
beţné opravy a údrţba zariadení, školenia a s ním súvisiace náklady na cestovné a vedľajšie výdavky 

na stravu a ubytovanie, sluţby mobilného operátora za telefóny a internet, poplatky za poštovné, 

známky a poplatky banke, mzdy, zdravotné a sociálne poistenie, prídel do SF, stravovanie, ochranné 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 50 377,00 50 377,00 117,94 59 415,07 
Výnosy 50 377,00 50 377,00 116,50 58 684,20 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -730,87 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 12 016,00 12 016,00 87,74 10 542,33 
Výnosy 12 016,00 12 016,00 87,61 10 526,70 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -15,63 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 2 000,00 2 000,00 45,45 909,01 
Výnosy 2 000,00 2 000,00 118,40 2 368,00 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 1 458,99 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 20 144,00 20 144,00 167,63 33 768,28 
Výnosy 20 144,00 20 144,00 126,05 25 391,94 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -8 376,34 
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prostriedky a poplatok za poistenie majetku. Sú tu zahrnuté aj beţné účelové prostriedky – a to 
materiál na opravu osvetlenia, rozhlasu a vody, ktorých celková výška bola 3 000 € a PC 

a programové vybavenie vo výške 546 €. Z vlastných prostriedkov z cintorína sme zakúpili dve 

informačné vitríny, spolu v celkovej hodnote 1 838,40 €. Z týchto prostriedkov sme tieţ zakúpili okná 
a dvere v celkovej hodnote 1 439,57 €, ktoré bolo potrebné vymeniť v Dome smútku. Taktieţ sme 

svojpomocne vykonali opravu budovy Domu smútku marmolitom, vysprávky oporných múrov a náter 
oplotenia. Počas roka nám 2x kosila pozemky cintorína5 firma AROWANA s.r.o. Celkovo bolo takto 

pokosených 67 090 m2 trávnatých plôch. Náš celkový náklad za túto sluţbu bol 2 213,97 €. Náklady 

a výnosy z odpisov majetku boli vo výške 521 €. Okrem toho tvoril výnosy príspevok mesta vo výške 
12 548 €, ktorý sme prečerpali o 2 005,39 €. Je tak z dôvodu nutných opráv na Dome smútku, ktorý si 

vyţadoval renováciu. Výnosy tvorili tieţ trţby z predaja sluţieb. Ide o nasledovné trţby: vstup do 
cintorína 367,50 €, nájom obradnej siene 2 208,50 €, poplatok vyberaný za spotrebu vody 20 € a 

elektrickej energie 8 €, výzdoba obradnej siene pri smútočnom obrade 60 €, chladiaci box 2 085 €. 
Výnosy ovplyvnila tieţ aktivácia za Urnový múr vo výške 191,51 € a trţby z nájmu hrobového miesta 

na 10 alebo 20 rokov v celkovej výške 5 377,04 €.  
 

08.1.0. Program  8.10. Tajch - rekreačná oblasť  

 

Náklady v celkovej výške 1 520,20 € boli tvorené spotrebou PHM, elektrickej energie, miezd, 
zákonného zdravotného a sociálneho poistenia a povinného prídelu do SF. Náklady a výnosy z odpisov 

boli vo výške 2 091 €, na ktoré nebol tvorený rozpočet. Z tohto dôvodu je percentuálne plnenie 

nákladov za rok 2014 vo výške 307,34 % a výnosov 317,24 %. Konkrétne sa jedná o spevnené plochy 
v rekreačnej oblasti Tajch. Do rozpočtu nasledujúceho roka sme tieto odpisy zahrnuli. Okrem odpisov 

tvoril výnosy aj príspevok mesta vo výške 1 075 €, ktorý sme prečerpali o 561,55 €. Na tento program 
nám z mesta nebolo poskytnutých 100 €, ktoré sme mali schválené v rozpočte. Je tomu tak 

z rovnakého dôvodu ako pri Spoločnej správe TS.  

 

08.1.0. Program  9.3.2. Štadión   

 

Prevaţnú časť nákladov a výnosov tvorili odpisy zo stavieb, strojov a zariadení, ktorých výška v roku 
2014 bola celkom 7 308 €. Ďalej tvorili náklady PHM, autosúčiastky, všeobecný materiál, spotreba 

elektrickej energie a vody, všeobecné sluţby, mzdy, zdravotné a sociálne poistenie, ochranné 

prostriedky a nepriame dane a poplatky. Najvyššiu poloţku všeobecného materiálu tvorilo osivo, 
aerifikácia a hnojivo na základnú údrţbu a starostlivosť o trávnik na štadióne. Počas roka sa zakúpilo 

hnojivo, ktorého náklady boli spolu s prepravou v celkovej výške 3 747,20 € od dodávateľa Milan Gaňa 
– Cleanex. Od rovnakého dodávateľa sme zabezpečili osivo, prísev a aerifikáciu, teda prevzdušnenie 

trávnika vo výške 591 €. Okrem pravidelného hnojenia sme vykonávali tieţ pravidelné kosenie a 
zavlaţovanie trávnika na štadióne. Kosenie sme pritom vykonávali pravidelne 2x do týţdňa, 

zavlaţovanie podľa potreby, najmenej však rovnako 2x týţdenne a hnojenie 6x v priebehu roka.  

Výnosy z príspevku mesta boli vo výške 16 232 €. Nebolo nám poskytnutých 1 407 €. Prečerpanie 
príspevku je tak vo výške 3 382,22 €.  
 
 

 
 

 

 

                                                 
5
 Jedn. cena = 0,033 €/ m2 = 2 213,97 € 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 1 255,00 1 175,00 307,34 3 611,20 
Výnosy 1 255,00 1 175,00 317,24 3 727,55 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 116,35 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 23 536,00 24 943,00 110,57 27 580,55 
Výnosy 23 536,00 24 943,00 107,93 26 922,22 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -658,33 
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Kúpalisko 

 
Toto stredisko nie je v prevádzke, náklady a výnosy v roku 2014 boli vo výške 978 € a boli tvorené z 

odpisov zo stavieb, strojov a zariadení.  

 

Detské ihriská 

 

Na tomto stredisku sú náklady a výnosy tvorené len z odpisov zo stavieb, ktoré boli za rok 2014 vo 
výške 3 178 €. Ide konkrétne o ihriská a športoviská na uliciach Štúrova, Sekvoja, Nábreţná a Školská, 

ktoré boli do správy TS zverené mestom Nová Baňa dňom 16.6.2014 na základe zmluvy o zverení 

správy majetku mesta Nová Baňa č. 1/2014 zo dňa 4.júna 2014.  
 

 

Vedľajšia činnosť- podnikanie 
 

Príspevková organizácia nie je zriadená na podnikanie, ale môţe 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. Taktieţ sa na vykonávanie prác pouţívajú 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 údrţbu vozidiel a náradia. Ďalej tu bola účtovaná 
časť nákladov na stráţnu sluţbu, práce poţiarneho technika, poštové známky, za údrţbu 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 sociálneho fondu a 
ostatné sociálne poistenie – DDS v zmysle internej smernice č. 9/2009 Rozúčtovanie nákladov na 

hospodársku činnosť – podnikanie.  
Dodatok   č. 1/2014/NP                                          

V zmysle  Čl. 2 bodu 3 

Zásady rozúčtovania nákladov na hospodársku činnosť – podnikanie 
Aţ na konci beţného roka sa vypočítava % nákladov tak, ţe podnikateľské výnosy vydelíme výnosmi 

celkom a týmto % počítame reţijné náklady na hospodársku činnosť. Z dôvodu, ţe uvedené hodnoty 
organizácia zistí aţ na konci roka, v beţnom roku pouţívame na výpočet nákladov na podnikanie % 

vypočítané z výnosov predchádzajúceho roka. Priame náklady, o ktorých organizácia vie uţ pri 

ich nákupe, ţe budú pouţité v rámci podnikania sú účtované v plnej výške t. j. 100% na účty, ktoré sú 
vedené v rámci podnikania. 

Výpočet pre rok 2014:   
podnikateľské  výnosy:      48 158,16 € 

výnosy  celkom:     813 980,39 € 
%  nákladov:             5,92   

Čl. 3  

Výška % na výpočet nákladov na podnikanie 
Pre výpočet nákladov na podnikanie sa v roku 2014 pouţíva % vypočítané na konci roka 2013 vo 

výške 5,92 %. V ďalších  rokoch sa bude pouţívať % nákladov vypočítané za predchádzajúci rok. 
 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 978,00 978,00 100,00 978,00 
Výnosy 978,00 978,00 100,00 978,00 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 0,00 0,00 0,00 3178,00 
Výnosy 0,00 0,00 0,00 3178,00 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Na vedľajšej činnosti boli v roku 2014 náklady a výnosy vo výške:   
Náklady                                                 51 404,34 €  

Výnosy                                                 54 120,12 €       

Hospodársky výsledok                  2 715,78 € 
Zostatok na bankovom účte podnikateľskej činnosti bol k 31.12.2014 vo výške 12 430,62 €.  

 
 

Náklady na podnikateľskej činnosti 

Názov účtu Suma 

501   Spotreba materiálu 8 112,32 

502   Spotreba energie 416,88 

511   Opravy a udrţovanie 2404,61 

512   Cestovné 16,25 

513   Náklady na reprezentáciu 15,49 

518   Ostatné sluţby 5 594,87 

521   Mzdové náklady 9 970,22 

524   Zákonné sociálne poistenie 3 422,95 

525   Ostatné sociálne poistenie 39,65 

527   Zákonné sociálne náklady 492,55 

531   Daň z motorových vozidiel 3 678,29 

538   Ostatné dane a poplatky 549,19 

542   Predaný materiál 10 914,14 

551   Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 965 

552   Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 813,42 

553   Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 53,28 

568   Ostatné finančné náklady 389,34 

591   Splatná daň z príjmov      555,89 

C e l k o m 51 404,34 

 
 

Výnosy z podnikateľskej činnosti 

Názov účtu Suma 

602   Trţby z predaja sluţieb 41 242,98 

633   Výnosy z poplatkov 628,08 

642   Trţby z predaja materiálu 11 475,88 

648   Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 772,62 

662   Úroky 0,56 

C e l k o m 54 120,12 

 
 
 

Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny 

Náklady 
Číslo 
riadku  

2014 

Hlavná 
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 

a b c 1 2 3 

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005) 001 198544,25 8529,20 207073,45 

501 Spotreba materiálu 002 139519,42 8112,32 147631,74 

502 Spotreba energie 003 59024,83 416,88 59441,71 

51 Služby (r. 007 až r.010) 006 173736,40 8031,22 181767,62 

511 Opravy a udržiavanie 007 107853,88 2404,61 110258,49 

512 Cestovné 008 472,54 16,25 488,79 

513 Náklady na reprezentáciu 009 279,87 15,49 295,36 

518 Ostatné služby 010 65130,11 5594,87 70724,98 

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 011 333094,65 13925,37 347020,02 

521 Mzdové náklady 012 231983,91 9970,22 241954,13 

524 Zákonné sociálne poistenie 013 79436,85 3422,95 82859,80 

525 Ostatné sociálne poistenie  014 1721,64 39,65 1761,29 

527 Zákonné sociálne náklady 015 19952,25 492,55 20444,80 

53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 017 2676,30 4227,48 6903,78 
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531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 3678,29 3678,29 

538 Ostatné dane a poplatky 020 2676,30 549,19 3225,49 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028) 021 0,00 10914,14 10914,14 

542 Predaný materiál 023 0,00 10914,14 10914,14 

55 
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a 
finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia   (r. 030 + r. 
031 + r. 036 + r.039) 

029 48869,66 4831,70 53701,36 

551 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku 

030 48022,94 3965,00 51987,94 

  
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 
035) 

031 846,72 866,70 1713,42 

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 0,00 813,42 813,42 

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti  033 846,72 53,28 900,00 

56 Finančné náklady (r. 041 až r.048) 040 8572,80 389,34 8962,14 

568 Ostatné finančné náklady 047 8572,80 389,34 8962,14 

Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 +r. 021 + r. 029 + r. 
040 + r. 049 + r. 054) 

064 765494,06 50848,45 816342,51 

 
 

Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia 
Číslo 
riadku  

2014 

Hlavná 
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 

a b c 1 2 3 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 065 18156,56 41242,98 59399,54 

602 Tržby z predaja služieb 067 18156,56 41242,98 59399,54 

62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 074 4214,76 0,00 4214,76 

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 4214,76 0,00 4214,76 

63 Daňové a colné výnosy a výnosy  z poplatkov (r. 080 až r. 082) 079 0,00 628,08 628,08 

633 Výnosy z poplatkov 082 0,00 628,08 628,08 

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti  (r. 084 až r. 089) 083 8413,44 12248,50 20661,94 

642 Tržby z predaja materiálu 085 0,00 11475,88 11475,88 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 8413,44 772,62 9186,06 

65 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a 
finančnej činnosti   a zúčtovanie časového rozlíšenia   (r. 091 + r. 
096 + r. 099) 

090 12539,02 0,00 12539,02 

  
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti  
(r. 092 až  r. 095) 

091 12539,02 0,00 12539,02 

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 12539,02 0,00 12539,02 

66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100 6,95 0,56 7,51 

662 Úroky 102 6,95 0,56 7,51 

67 Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113) 109 2994,29 0,00 2994,29 

672 Náhrady škôd 110 2994,29 0,00 2994,29 

69 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších 
územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom (r. 125 až r. 133) 

124 688599,27 0,00 688599,27 

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 641289,30 0,00 641289,30 

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 46640,67 0,00 46640,67 

693 
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od 
iných subjektov verejnej správy 

127 669,30 0,00 669,30 

Účtová trieda 6 celkom   súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r. 083 + r. 090 + r. 
100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) 

134 734924,29 54120,12 789044,41 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  ( r.134 - r. 064) (+/-) 135 -30569,77 3271,67 -27298,10 

591 Splatná daň z príjmov 136 1,24 555,89 557,13 

Výsledok hospodárenia po zdanení   r. 135 - (r.136,  r.137) (+/-) 138 -30571,01 2715,78 -27855,23 
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Plnenie hlavných ukazovateľov rozpočtu na hlavnej a vedľajšej činnosti za rok 2014 
/1.1.2014 – 31.12.2014/ 

 

Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Ročný plán 
pôvodný 

Ročný plán 
upravený 

Skutočnosť 
%  

plnenia 

Výnosy celkom € 714 580 726 353 789 044,41 108,63 

z toho: 602 -  vlastné výnosy € 19 021 19 021 18 156,56 95,46 

624 - Aktivácia majetku       4 214,76   

648 - Ostatné výnosy       8 413,44   

653 - Zúčtovanie rezerv       12 539,02   

662 - Úroky       6,95   

672 - Náhrady škôd       2 994,29   

691 - Výnosy z beţných transf. z rozpoč. obce -čerpanie z prísp. € 647 002 658 775 641 289,30 97,35 

692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpoč. obce -zúčtov. odpisov € 48 557 48 557 46 640,67 96,05 

693 - Výnosy samosprávy z BT zo ŠR a od i.subjektov VS €     669,3   

výnosy podnikanie €     54 120,12   

354 - Príspevok MsÚ na prevádzku beţný transfer - prijatý € 647 002 658 775 647 809,24 98,34 

354 - Príspevok MsÚ na investície kapitálový transfer - prijatý   20 690 202 704 168 286,07 83,02 

spolu 354 € 667 692 861 479 816 095,31 94,72 

Náklady na prevádzku celkom € 714 580 726 353 816 899,64 112,47 

z toho: hlavná činnosť € 666 023 677 796 717 472,36 105,85 

            vedľajšia činnosť €     47 439,34   

            odpisy   HČ € 48 557 48 557 48 022,94 98,90 

            odpisy   podnikanie €     3 965,00   

 -  reprezentačné € 300 300 295,36 98,45 

Hospodársky výsledok celkom € 0 0 -27 855,23   

z toho: hlavná činnosť € 0 0 -30 571,01   

            vedľajšia činnosť € 0 0 2 715,78   

 

Počet zamestnancov prepočítaný osoby 30 30 30   

Mzdové prostriedky celkom € 249 266 244 466 241 954,13 98,97 

z toho: mzdové prostriedky bez OON € 244 274 240 474 236 662,13 98,41 

O O N € 4 992 3 992 5 292,00 132,57 

z toho: hlavná činnosť mzdové prostriedky bez OON € 244 274 240 474 226 691,91 94,27 

             vedľajšia činnosť €     9 970,22   

Priemerná mzda celkom € 679 668 657   

 

Účelové prostriedky  BV   34 694 67 967 65 131,68   

04.1.1./ 8.1. Spoločná správa € 1 200 1 200 1 200,00 100,00 

PC a programové vybavenie   1 200 1 200 1 200,00 100,00 

04.5.1./ 5.2.1.  Údržba MK  € 29 294 62 567 59 805,68   

Schody pri VUB   13 600 0     

Schody pri Baţente   1 200 2 762 0,00   

Schody pri Polícii   10 410 0     

Spevnené plochy ul. Nábreţná   4 084 4 272 4 272,44 100,01 

Oprava a natretie autobusových čakární   0 0 0,00   

Oprava MK Bukovina (Šajtiská)   0 35 063 35 063,24 100,00 

Odstavná plocha Štúrova a Kmeťa s drveným asfaltom   0 0 0,00   

Oprava MK podľa zoznamu   0 20 470 20 470,00 100,00 

08.3.0./ 2.3.  Údržba mestského rozhlasu € 600 600 580 96,67 

PC a programové vybavenie   600 600 580,00 96,67 

08.4.0/ 8.9. Pohrebníctvo € 3 600 3 600 3 546 98,50 

PC a programové vybavenie   600 600 546,00 91,00 

Oprava osvetlenia, rozhlasu, vody   3 000 3 000 3 000,00 100,00 

 

 

 
       ............................................................... 

V Novej Bani, dňa 13.3.2015     František Bakoš, riaditeľ TS 
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                                Komentár k plneniu programového rozpočtu za rok 2014  
 
 
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, vybavenie novej tabletovej učebne (20 
tabletov), dve nové dotykové interaktívne tabule. Prvácke triedy sme vybavili 
dataprojektormi a notebookmi. Na 1. stupni sme doplnili knižný fond. Zvýšili sme 
bezpečnosť žiakov a zamestnancov zakúpením bezkontaktnej čítačky kariet na 
otváranie vonkajších dverí. CVČ sme vybavili novým športovým náradím, hlavne pre 
florbal. Do ŠKD sme zakúpili didaktické hračky a vedomostné hry. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percentuálne zvýšiť záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

53 % 55 % 56% 

Skutočná 
hodnota 

68%   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zvýšiť percento žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

51 % 52 % 53% 

Skutočná 
hodnota 

53%   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy do roku 2015 prezentovať svoje učebné projekty 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

50 % 65 % 66% 

Skutočná 
hodnota 

68%   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy do roku 2015  využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský 
e-Learning 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

50 % 65 % 66% 

Skutočná 
hodnota 

61%   

 
 
 
 
 
 
 



Vyhodnotenie projektu za rok 2014 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 nevyužili, a preto sa  táto 
činnosť nerealizovala. ŠKD navštevuje 126 detí. 
Tento cieľ sa nám darí plniť na 68 %. 

 
 

2. Zvýšiť percento žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ  
 

V 15 krúžkoch pracuje 222 detí(dieťa je uvedené len raz, ak aj navštevuje viac krúžkov). Skutočne 
pracuje v krúžkoch 276 detí, z toho 22 externých. Krúžky sú zamerané na:  prírodné vedy,  kultúru 
a umenie, šport a turistiku s rodičmi, ekológiu, informatiku s rodičmi.  Deti majú možnosť rozvíjať 
svoje nadanie a zmysluplne vyplniť svoj voľný čas  v rôznych oblastiach.  

3. Naučiť žiakov školy do roku 2015 prezentovať svoje učebné projekty 
 

Cieľ sa nám najviac podarilo napĺňať  v predmetoch informatická výchova, informatika, učíme sa učiť, 
biológia, prírodoveda, vlastiveda, dejepis, cudzí jazyk, geografia, slovenský jazyk, občianska náuka, 
regionálna výchova, fyzika, technika, kde žiaci prezentujú svoje učebné projekty pred kolektívom 
triedy - učíme 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 darí 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: 
 
Položka Názov Schválený  

rozpočet 
Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 

212003 Príjmy z prenajatých priestorov 3 548 3 648 4 152 
223001 Poplatky a platby za predaj služieb  9 450 9 450 10 965 
223002 Poplatky a platby za ŠKD 4 500 5 100 5 398 
242 Úroky z vkladov 20 20 7 
292006 Z náhrad z poistného plnenia 0 103 138 
292012 Z dobropisov 0 5 222 5 222 
292017 Vratky 0 0 7 
311 Granty 0 352 352 
312007 Z rozpočtu obce 2 800 2 800 3 595 
312011 Od ostatných subjektov 0 0 8 
 Spolu príjmy 20 318 26 695 29 844 
 
 
 
 
 



 Príjmy prenesené kompetencie – Základná škola:     
Príjmy z prenajatých priestorov 4 149 eur, v tom prenájom telocvične (2 819 eur), 

služobného bytu (707 eur), prenájom miestnosti voľby prezidenta SR I.kolo a II.kolo (100 eur)  
prenájom priestoru na nápojový automat (133 eur), prenájom multifunkčného ihriska (390 eur).   

Poplatky a platby za predaj služieb – 9  eur - náhrada škody za poškodenú stenu v triede 
Úroky z vkladov – 7 eur - úroky z bežných účtov. 
Z náhrad poistného plnenia 138 eur – z toho 103 eur likvidácia poistnej udalosti 

vytopenie kotolne – výška škody bola stanovená na základe poistnej zmluvy a cenníkov 
svojpomocných prác. Škodová udalosť 35 eur – poškodená skrinka žiakom – výška škody bola 
stanovená na základe doložených dokladov a vykonanej obhliadky. 

Z dobropisov 5 222 eur – vyúčtovanie elektrickej energie preplatok vo výške 844  eur a 4 
378 eur vyúčtovanie  zemného plynu. 

Vratky 7 eur – vrátený príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie z roku 
2013. 

Granty 352 eur – poskytnutý finančný dar na podporu projektu SME V ŠKOLE, ktorý je 
určený: 

a) žiakom 9. ročníka základných škôl pri vyučovaní témy Organické látky (142 eur) 
b) žiakom II. stupňa základných škôl pri vyučovaní témy Životné prostredie a enviromentálne 

problémy ľudstva (97 eur) 
c) žiakom II. stupňa základných škôl pri vyučovaní témy Etická výchova (113) 
 
Transfer od ostatných subjektov – 8 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 
pedagogických praxí.  
 

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 - 10 956 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 - 5 398 eur, v tom: 
1) Poplatky ŠKD 3 525 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 1 873 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 – 3 595 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):                      575 794 
--------------------------------------------------------------------------- 
b) Nenormatívne prostriedky (kód 111):  
     - dotácia - dopravné pre žiaka                              1 210        
     - dotácia – na výchovu a vzdelávanie - SZP           3 553 
     - dotácia – odchodné do dôchodku                        1 789 
     - účelové prostriedky na haváriu  
       „Oprava kanalizácia, zdravotechnika“                30 188  
--------------------------------------------------------------------------- 
    Nenormatívne prostriedky spolu          36 740 
---------------------------------------------------------------------------- 
c) Transfer od ost.subj. – ped.prax        8 
---------------------------------------------------------------------------- 
d) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41):      16 829  
---------------------------------------------------------------------------- 
e) Prostriedky presunuté z r. 2013 (kód 131D):  
normatívne prostriedky                                                 408 
---------------------------------------------------------------------------- 
f) granty (kód 72)       352 
--------------------------------------------------------------- 
Spolu prijaté prostriedky  - ZŠ - PK                 630 131  
====================================== 
 
Originálne kompetencie – prijaté prostriedky: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            ŠJ      ŠKD       CVČ        Spolu  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy   (kód 41)             73 638  53 558   21 214     148 410 
b) Dotácia na záujmové vzdelávanie-CVČ (kód 11H)                                        667           667  
c) Nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy (kód 111)                     5 151        5 151 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spolu obdržané prostriedky – OK      73 638  53 558  27 032   154 228 
============================================================= 
Spolu prijaté finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie 
za rok 2014:                                                              784 359 

 
 
3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur 
 

 610 – mzdy 620 – odvody    
 Schvál.  Zmena Čerp. Schvál.  Zmena Čerp.    

ZŠ (kód 111) 
(kód 41)  
(kód 131D) 
(kód 72c)     
 

316 727 
 

363 413 
 

372 300 
 

114 861 
      420 

 
 

130 591 
420 

 
 

130 510 
207 

 
 

      

ŠJ (kód 41) 33 514 
 

33 464 
 

33 402 11 793 11 793 
 

11 729 
 

      

ŠKD  (kód 41)  30 956 30 956 30 648 11 376 11 376 10 475       
CVČ  (kód 41)                 
(kód 111-VP) 
(kód 11H) 

9 114 
3 000 

 
 

9 114 
3 000 

 

9 113 
2 494 

3 884 
1 531 

3 884 
1 531 

3 286 
1 027 

      

Spolu  393311 439947 447957 143865 159595 157234       

 



 630 - bežné výdavky 
 

640 -transfer 
         

Spolu 
Kód 41+111+131D+72c+11H 

 Schvál, 
rozpočet   

zmena Čerp. schvál zmena Čerp. Schvál.  zmena Čerp. 

ZŠ (kód 111) 
(kód 41)  
(kód 131D) 
(kód 72c)     
 

85 728 
10 984 

 

101 030 
16 409 

408 
352 

95 464 
13 237 

408 
352 

1 773 
 

 

3 473 3 863 519 089 
11 404 

 

598 507 
16 829 

408 
352 

602 137 
13 444 

408 
352 

ŠJ (kód 41) 
 

25 321 28 321 27 558 10 
 

60 
 

60 70 638 73 638 72 749 

ŠKD  (kód 41)  
 

11 216 11 216 8 692 1 374 1 374 0 54 922 54 922 49 815 

CVČ  (kód 41)                      
(kód 111-VP) 
(kód 11H) 

7 606 
1 380 

0 

8 206 
1 380 

667 

3 689 
1 630 

667 

10 
 

10 
 

0 
 
 

20 614 
5 911 

 

21 214 
5 911 

667 

16 088 
5 151 

667 
Spolu  142235 167989 151697 3167 4917 3923 682578 772448 760811 
 
Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 36 pedagogických a 14 
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 (MŠ 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 

39 
  6 
  4 
  1 

886,90 
 
601,50 
711,00 

443,30 
432,30 

II.Q-ZŠ 
       ŠJ 
       ŠKD   
       CVČ 

39 
  6 
  4 
  1 

906,90 
 
602,00 
711,00 

419,40 
422,60 

III.Q-ZŠ 
        ŠJ 
        ŠKD   
        CVČ 

40 
  6 
  4 
  1   

897,50 
 
604,00 
711,00 

424,70 
432,30 

IV.Q-ZŠ 
        ŠJ 
        ŠKD   
        CVČ 

40 
  6 
  4 
  1 

1061,70 
 
823,30 
905,00 

529,70 
568,40 

  
Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej 

poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.  
 ZŠ  nepostačovali normatívne nápočty  finančných prostriedkov na mzdy a odvody. 

Z uvedeného dôvodu sme vstúpili do dohodovacieho konania za zvýšenie normatívneho príspevku na 
osobné a kreditové príplatky vrátane odvodov. Rozpočet bol zo strany KŠÚ zvýšený o sumu 5 088 eur 
na odmeny, 877 eur na dofinancovanie kreditových príplatkov a 2 950 eur po EDU zbere. 

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.  

 
 
 
 
 



Výdavky hradené z rozpočtu: bežné výdavky 630, transfery 640  v eur: 
 ZŠ 

111 
ZŠ 
41 

ZŠ 
131D 

ZŠ 
72c 

ŠJ  
41 

ŠKD 
41 

CVČ  
41 

CVČ 
111 

CVČ 
11H 

Bežné výdavky 630          
- náhrady cestovného 738    21 22    
- el. energia 7 624 321   5 845 1 300 600   
- zemný plyn 16 927  408  3 367 3 045 838  567 
- vodné – stočné 3 690 58   2 012 924 327  100 
- poštové služby 227         
- telekomunikačné služby 492    135     
- interiérové vybavenie 59 2 428   2 331     
- telekom.technika 961      66   
- výpočtová technika 1520 1 655   516  11 882  
- prev.stroje,prístroje      336    304 606    
- všeobecný materiál  2 679   54 1 081 921 292  
- údržbársky mat. 1 345    168     
- kancelársky mat. 917    98     
- čistiace prostriedky 1 185    1 534     
- tlačiva 481    4     
- knihy,časopisy,noviny  3210 302  352 98 210    
- komunik.infraštruktúra          240   
- pracovné odevy 135    182     
- voda 252         
- softvér          
- palivo 144         
- licencie          
- údržba inter.vybavenia 20         
- údržba výpočt.techniky 701    152  23   
- údržba prev.strojov 30 660 421   275     
- údržba budov 120    5 930     
- nájom Freshwater 132         
- školenia,kurzy,semináre           308 406   20     
- všeobecné služby –údržbárske práce       5 610         
- všeobecné služby –technik BOZP          478         
- všeobecné služby-revízie a kontroly         939         
- všeobecné služby 802 2 839   2 030 9    
- poplatky banke 489    75  4   
- stravovanie 9 883    1 924 1 104 287   
- poistné 420         
- poistné budovy-MsÚ  1 399        
- povinný prídel SF 3 880    363 311 94   
-odmeny DoVP,DoPČ      729     258 456  
-dane-komunálny odpad      779    120 80 20   
Spolu výdavky  630 95 464 13 237 408 352  27 558 8 692 3 689 1 630 667 
Transfery  640          
- transfer dopr. žiaka 1 166         
- transfer na nem.dávky 908    60     
- na odchodné 1 789         
Spolu výdavky 640 3 863    60     
 
 
 
Základná škola  
Bežné výdavky (kód 111 ) : 95 464 eur 
Cestovné - 738 eur pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách. 
Energie 
Značná časť finančných prostriedkov bola použitá na energie – elektrická energia 7 624 eur, zemný 
plyn 16 927 eur s kódom 111 a 408 eur na plyn s kódom 131D (fin.prostr. z roku 2013). 
Vodné –stočné – 3 690 eur poplatky za vodu, stočné - zrážková voda. 
Telefónne a poštové služby - 492 eur telefón, poštové služby 227 eur.      
Interiérové vybavenie – 59 eur nákup nových dverí 
Telekomunikačná technika – 961 eur z toho 1 eur mobilný telefón ALCATAEL ONE TOUCH, 960 
eur projektor BENQ  s držiakmi 3 ks    
Výpočtová technika – 1 520 eur notebook asus 2 ks (655 eur), myš asus 14 ks (142 eur), tlačiareň 
(151 eur), počítač comfor 2 ks (572 eur)               



Prev.stroje,prístroje a zariadenia - 336 eur – bezkontaktná čítačka na otváranie dverí (226 eur),  
univerzálny stroj – údržba (59 eur), skartovač (59 eur) 
Údržbárský materiál  - 1 345 eur– bežný materiál na údržbu školy, ktorý sa nakupuje podľa potreby 
– matky, skrutky, káble, farby, riedidlo, lepidlá, baterky, stierka.  
Kancelárske a školské potreby v hodnote 917 eur -  tonery do kopíriek a tlačiarni, kancelársky 
papier, lepidlá, šanóny, obálky,  fixy na tabule, kriedy, zvýrazňovače a pod. 
Čistiace prostriedky - 1 185 eur - Jar, Savo, prášok čistiaci, vrecia do koša 30 l, 60 l a 120 l, spray 
na hmyz, prací prášok, clin na okná, clin na počítače, domestos, tekuté mydlá, pronto na nábytok, 
handry na podlahu, prachovky a  iné prípravky na čistenie. 
Školské tlačivá – 481 eur  - hospodárske tlačivá ( spisový obal, cestovný príkaz, dovolenka, kniha 
príchodov a odchodov), 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, list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním, žiacka knižka s 
logom    
Knihy, časopisy, noviny – 3 210 eur - odborné publikácie (školské vzdelávacie programy, 
šikanovanie v škole, výchovný program v praxi, vzdelávanie detí s poruchami, personálne riadenie, 
dokumentácia školy, testovanie 9, profesijný rozvoj ZC, administratíva a hospodárenie školy , Poradca   
PaM) , knihy do žiackej knižnice pre I. a II. stupeň, knihy do metodickej knižnice I.stupeň, učebnice, 
pracovný zošit, CD a metodická príručka nemeckého jazyka, Mozabook classroom s licenciou na 1 rok, 
fúrik na techniku, operačný systém Windows a kancelársky balík office.    
Pracovné odevy - 135 eur – ochranné pracovné odevy. 
Potraviny - 252 eur - pramenitá voda 
Palivá - 144 eur - benzín + olej do kosačky 
Údržba interiérového vybavenia – 20 eur – oprava dverí v TV  
Údržba výpočtovej techniky - 701 eur - údržba programov účtovníctvo Korwin (208 eur), mzdy 
a personalistika Wimpam (143 eur) , údaje o žiakoch ASC agenda (349 eur) 
Údržba prev.strojov – 30 660 eur , z toho oprava havarijného stavu kanalizácie v budove ZŠ 
(30 188 eur),  oprava a údržba kopírovacích strojov (334 eur),  oprava kosačky (67 eur), oprava 
elektroinštalácie  (71 eur) 
Údržba budov – 120 eur - výmena poškodených odvetrávacích komínkov na streche telocvične 
Nájomné - 132 eur - ročný prenájom dávkovača vody 
Školenia, kurzy- 308 eur poplatky za semináre, školenia pedag. aj nepedag. pracovníkov, 
Všeobecné služby – 7 829 eur   -  revízia a preskúšanie komínov (363 eur), odborná prehliadka 
telocvičného zariadenia a odstránenie zistených závad (160 eur), revízia hasiacich prístrojov (110 eur), 
revízia, odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení (600 eur), odborná prehliadka 
zabezpečovacieho zariadenia (70 eur), služby technika BOZP a PO (478 eur), údržbárske práce bežné 
(5 610 eur), deratizačné práce (116 eur), maľovanie čiar vo veľkej a malej telocvični (192 eur), práce 
drvičom a odvoz bio odpadu (94 eur), zasklenie okna (21 eur), výroba pečiatky k automatizovanej 
evidencii pošty (15 eur)    
Poplatky a odvody - 489 eur - bankové poplatky za vedenie účtu (441 eur), poplatok SOZA (48 eur) 
Stravovanie –9 883 eur – stravovanie zamestnancov, režijné náklady za odobratú stravu (1 eur/1 
obed)  za zamestnancov. 
Poistenie - 420 eur - poistenie zodpovednosti  za škody   
Povinný prídel SF – 3 880 eur - povinný prídel do sociálneho fondu podľa zák. 152/1994 Z. z. 
Dane - 779 eur - miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ 
 
Bežné výdavky – z mestských prostriedkov a vlastných príjmov 13 237 eur  (s kódom 41): 
Energie -  321 eur  – elektrická energia  
Vodné, stočné -   58 eur  - poplatky za vodu 
Interiérové vybavenie  - 2 428 eur – katedra na notebook 12 ks (2 148 eur) a skrinka na tablety 
(280 eur) 
Výpočtová technika – 1 655 eur – notebook ASUS 6 ks 
Všeobecný materiál – 2 679 eur - pomôcky pre budúcich prvákov (701 eur) ako výkresy A3,A4, 
pastelky, štetce, farby temperové, vodové, guma, voskovky, ceruzky, perá,  tenisové stĺpiky, siete na 
MI (479 eur),  napr. kľúče, metla, napínacie skrutky, farby na maľovanie šatní TV a lavičiek (202), 
tepláková súprava pre budúcich prvákov (1297 eur)  
Knihy, časopisy, učebné pomôcky – 302 eur pracovné zošity pre budúcich prvákov 
Údržba prev.zariadení – 421 eur – elektroinštalačné práce v učebni (tablety) 



Školenia, kurzy,semináre – 406 eur školenie automatizovaného systému evidencie pošty a správy 
registratúry. 
Všeobecné služby – 2 839 eur - umývanie okien na budove školy a telocvični  
Poistenie – 1 399 eur - poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku školy 
Odmena DoPČ – 729 eur vyplatená odmena z dohody o  pracovnej činnosti pre správcu 
multifunkčného ihriska. 
 
Nevyčerpané prostriedky z KŠÚ z roku 2013 (kód 131D) – 408 eur – nedočerpané prostriedky 
z roku 2013 presunuté na čerpanie do roku 2014 – uvedené prostriedky boli vyčerpané na úhradu 
faktúry za zemný plyn.  
 
Školská jedáleň 
Bežné výdavky (kód 41) : 27 558  eur 
Cestovné – 21 eur pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách 
Energie  - 5 845 eur  elektrická energia a  zemný plyn 3 367 eur. 
Vodné-stočné - 2 012 eur za vodné a stočné, zrážková voda. 
Telekomunikačné služby   - 135 eur – telefónne poplatky  
Interiérové vybavenie – 2 331 eur drez jednodielny (339 eur), mäsodoska (78 eur), 3 ks stôl 
pracovný nerez (1 607eur), policová zostava nerez (307 eur) 
Výpočtová technika – 516 eur počítačová zostava pre vedúcu ŠJ 
Prevádzkové stroje, prístroje – 304 eur – telefón- pevná linka (1 eur), malá chladnička na vzorky 
(130 eur), ponorné čerpadlo do skladov ŠJ ( 173 eur) na čerpanie vody – vytápanie skladov 
Všeobecný materiál  - 1 858 eur  , údržbársky materiál (168 eur), čistiace a hygienické potreby  
(1 534 eur) napr.soľ a orkán profi do umývačky riadu, savo, jar, prach na pranie.... , kancelárske 
potreby (156 eur) napr.toner, kancelársky papier, tlačivá. 
Knihy, časopisy, noviny - 98 eur - predplatné časopisu škola a stravovanie  
Pracovné odevy - 182 eur - pracovná obuv, pracovné nohavice, čiapky, lodička kuchárska, čižmy, 
zástera PVC. 
Údržba výpočtovej techniky - 152 eur odstránenie závady na PC vedúcej Šj a záloha údajov ŠJ (81 
eur), objednávanie stravy cez internet (32 eur), aktualizácia a servis programu ŠJ (39 eur) 
Údržba prev.strojov – 275 eur – oprava výpletu šľahacej metly v kuchyni  (61 eur) a oprava 
a previnutie elektromotra vzduchotechniky (214 eur) 
Údržba budov – 5 930 eur - oprava stropu v školskej jedálni + svietidlá z 30 ks na 20 ks 
Školenia, kurzy, semináre – 20 eur poplatok za seminár 
Všeobecné služby  - 2 030 eur - deratizačné práce (30 eur), revízia a preskúšanie komínov (134 
eur),  odvoz kuchynského odpadu (584 eur), údržbárske práce (510 eur),  čistenie lapačov tukov (378 
eur), revízia a oprava výťahu (56 eur), tlač poštového peňažného poukazu (33 eur), zhotovenie kľúča 
(1 eur), čistenie upchatej kanalizácie vysokotlakovou vodnou technológiou (304 eur) 
Poplatky a odvody  - 75 eur poplatky za bankové služby, 
Stravovanie - 1924 eur - stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 eur/ obed. 
Povinný prídel SF -  363 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) : 8 692 eur 
Cestovné – 22 eur pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách 
Energie  -4 345 eur – spotrebovaná elektrická energia 1 300 eur  a zemný plyn 3 045 eur 
Vodné-stočné  - 924 eur  – za spotrebovanú vodu, zrážková voda.  
Prev.stroje, prístroje, zariadenia – 606 eur – nástenné hodiny (6 eur), bezkontaktná čítačka kariet 
na otváranie dverí (600 eur). 
Všeobecný materiál -  1 081 eur -  spoločenské hry a hračky (692 eur) napr.lego, sewa, švihadlá, 
obruče, kreatívne súpravy , materiál na činnosť ŠKD (367 eur) napr. pastelky, perá, papier, lepiaca 
páska , guma, výkresy A3,A4, temperové farby, vodové farby, plastelína, voskovky, farebný papier, 
nožnice, lepidlo, bavlnky, kriedy na chodník, medaile, nákup tlačív ( 22 eur). 
Knihy,časopisy,noviny -210 eur - predplatné výchovný program v praxi  
Všeobecné služby – 9 eur – tlač poštového peňažného poukazu 
Stravovanie -   1 104 eur - stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ (1 eur/obed.)  



Povinný prídel SF  -311 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): 3 689 eur 
Energie  -1 438 eur  - elektrická energia (600 eur), zemný plyn (838 eur)   
Vodné – stočné – 327 eur  za vodné , stočné – zrážková voda.  
Telekomunikačná technika – 66 eur – prevodník Samsung 
Výpočtová technika – 11 eur – myš k PC 
Všeobecný materiál – 921 eur - nákup juxta potvrdeniek (22 eur), USB kľúč (13 eur), floorbalový 
set+loptičky (122 eur), dresy na floorbal (192 eur), materiál na kreatívne práce (238 eur –servítky, 
lepidlá, štetce, špajdle, krep.papier, farby, medený drôt, korálky ), kancelársky papier (12 eur), 
čistiace prostriedky (250 eur), údržbársky materiál (6 eur), látka na záves (48 eur), kanc.potreby 
a materiál (18 eur)  
Komunikačná infraštruktúra – 240 eur - switch (118 eur), router (37 eur), kábel VGA (85 eur) 
Údržba výpočtovej techniky – 23 eur – ram - pamäť 
Poplatky a odvody – 4 eurá - poplatok banke za vklad 
Stravovanie – 287 eur –  stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ  (1 eur/obed)  za zamestnanca.  
Povinný prídel SF – 94 eur – povinný prídel SF podľa zákona NR SR č.152/94 Z.z. 
Odmena DoPČ – 258 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 ) : 667 eur 
Centrum voľného času dostalo finančné prostriedky na zabezpečenie záujmového vzdelávania detí 
s trvalým pobytom v obci 
Tekovské Nemce (36 eur) –  zemný plyn 
Horné Hámre (37 eur) – 28 eur zemný plyn, 9 eur vodné 
Tekovská Breznica (36 eur) –  zemný plyn 
Brehy (90 eur ) –  zemný plyn 
Čaradice (36 eur ) – zemný plyn 
Veľká Lehota (126 eur) – 35 eur zemný plyn, 91 eur vodné 
Orovnica (270 eur) – zemný plyn 
Voznica (36 eur) – zemný plyn 
 
Nenormatívne finančné prostriedky (kód 111) – za vzdelávacie poukazy  1 630 eur -   v 
tom odmeny na základe dohôd o  pracovnej činnosti vykonávanú  externými pracovníkmi  (456 eur), 
počítačová zostava (724 eur), tlačiareň (158 eur )-časť, toner (166 eur), florbalové loptičky (46 eur), 
ringo krúžky (80 eur).  
 
Transfery (640) 
Finančné prostriedky boli použité na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,  dopravné 
pre žiakov a odchodné do dôchodku: 

- ZŠ náhrada príjmu         908  eur   (111)                                     
-     náhradu na dopravu žiaka                        1 166  eur   (111) 
-     odchodné        1 789  eur   (111)  
-     ŠJ náhrada príjmu                                         60  eur    (41) 

              ––––------------------------------------------------------------------  
              Spolu čerpané                                               3 923 eur 
 
B/      Sociálny fond  - Tvorba a čerpanie v roku 2014 
          Počiatočný stav k 1.1.2014                       2 858 eur 
          Tvorba SF v roku 2014                             4 648 eur  
          Čerpanie SF  v roku 2014                         4 957 eur 
          Zostatok k 31.12.2014                             2 549 eur 
 



         Čerpanie sociálneho fondu –  vyplatené príspevky na stravovanie, regeneráciu pracovnej sily,  
posedenie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca  „Úcty k straším“ , pohostenie - slávnostná schôdza na 
začiatku roka a  v závere roka, Deň učiteľov, odchodné do dôchodku, životné jubileum. 
 
C/     Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014          
Aktíva                 eur Pasíva  eur 
Pozemky 32 501 Výsledok hospodárenia 

(rozdiel majetku a záväzkov) 
661 

Budovy a stavby zost. hodnota 1 308 878 Záväzky voči zriaďovateľovi 
zost.hodn.majetku od zriaďovov. 
a neminutá dotácia na výd.účte 

1 352 500 

Stroje, prístroje a zariadenie 
zostatková hodnota 

10 430 Záväzok voči zriaďovateľovi - 
nevyinkasované príjmy 

73 

Obstaranie dlhodob.hmot.maj. 4 776 Dlhodobé záväzky – soc.fond            2 549 
Potraviny+sklad 994 Záväzky voči dodávateľom  45 

Pohľadávky z nedaň.príjmov 73 Prijaté preddavky-stravné  5 902 
Účet cudz.prostr. – depozit           59 190 Nevyfakturované dodávky 2 109 
Účet SF 2 549 Iné záväzky 611 
Výdavkový rozpočtový účet 67 Záväzky voči zamestnancom  33 415 
Potravinový účet 7 017 Zúčt.s org. soc.poist. 

a zdravot.poistenia 
20 751 

Príjmový rozpočtový účet 0 Daňové závazky 4 413 
Náklady budúcich období 706 Výnosy budúcich období 4 152 
Spolu : 1 427 181  1 427 181 
 
AKTÍVA : 
            -    Pozemky                                                                                    32 501 eur 
            -    Budovy , stavby v zost.hodnote                                                        1 308 878 eur 
            -   Stroje, prístroje a zariadenia v zost.hodn.                                                10 430 eur 

-    Obstaranie dlhodob.hmot.majetku 
(projektová dokumentácia-rekonštrukcia škol.kuchyne)   4 776 eur 

            -    Potraviny na sklade ŠJ  +sklad                                                                  994 eur   
- Pohľadávky z nedaň.príjmov                                                                        73 eur 
- Účet cudzích prostriedkov - depozit -  

Mzdy a odvody ZC,daňový úrad                                                           59 190 eur 
           -     Účet sociálneho fondu                                                                            2 549 eur 
           -     Výdavkový rozpočtový účet                                                                         67 eur 
           -      Potravinový účet                                                                                   7 017 eur 
           -      Náklady budúcich období                                                                          706 eur  
                  (telefón, predplatné zákonov, poistné) 
 
PASÍVA : 

- Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov)                                    661 eur  
V celkovom výsledku hospodárenia  zahrnuté: 
677 eur faktúry uhradené v roku 2014, náklad r. 2015  
a -16 eur neuhradené faktúry k 31.12.2014. 
 

- Záväzky voči zriaďovateľovi, zost. hodnota majetku  
od zriaďovateľa  a neminutá dotácia na výd. účte                               1 352 500 eur  

            -    Záväzky voči zriaďovateľovi-nevyink.príjmy        73 eur 
           -     Dlhodobé záväzky –soc. fond                                                                   2 549 eur                            
            -    Záväzky voči dodávateľom            45 eur  

- Prijaté preddavky ŠJ za stravné                                                                5 902 eur                                                                                  
- Nevyfakturované dodávky                                                                        2 109 eur 
- Iné záväzky (379)                                                                                      611 eur 

v tom sporenie zamestnancov 50 eur, DDP  zamestnanci 319 eur,  
odborové príspevky 45 eur, pôžičky 197 eur. 



           -     Závazky voči zamestnancom      33 415 eur  
- Záväzky k inštitúciám sociálneho a zabezpečenia                                       14 530 eur         
- Záväzky k inštitúciám zdravotného zabezpečenia                                         5 908 eur         
- Záväzky k inštitúciám DDP                                                                           313 eur 
- Záväzky voči daňovému úradu                                                                   4 413 eur 
-     Výnosy budúcich období (majetok ŠR + cudzí)                                            4 152 eur 
 

D/ Náklady a výnosy v roku 2014 
 

Náklady v eur Účet 
Hlavné 
hospodárenie 

Školské 
stravovanie Spolu 

Spotreba materiálu 501 27 208 72 791 99 999 
Plyn, elektrika, vodné 502 42 724  42 724 
Cestovné 512 781  781 
Služby – revízie, poštovné, odvoz PDO, 
stočné 518 58 342 

 
58 342 

Mzdy, dohody 521 449 401  449 401 
Odvody SP, ZP 524 153 407  153 407 
DDP zamestnávateľ 525 3 826  3 826 
Stravné zamestnanci 527 20 592  20 592 
Ostatné dane a poplatky 538 998  998 
Ostatné náklady na prev.činnosť 548 1 166  1 166 
Odpisy 551 145 909  145 909 
Poplatky za vedenie účtu 568 2 347  2 347 
Náklady z odvodu príjmov 588 29 766  29 766 
Náklady z budúceho odvodu príjmov 589 73  73 
Náklady spolu  936 540 72 791 1 009 331 
 

Výnosy v eur Účet 
Hlavné 
hospodárenie 

Školské 
stravovanie 

 
Spolu 

Tržby – zinkasované príjmy 602 25 155 72 791 97 946 
Ostatné výnosy z prev.činnosti 648 4 677  4 677 
Rozpustenie rezervy na dovolenky rok 2013 653 28 854  28 854 
Úroky 662 7  7 
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce 691 152 096  152 096 
Výnosy z bežných transferov zo ŠR 693 608 363  608 363 
Výnosy z kapitálových transferov  692,694,697,698 146 262  146 262 
Výnosy spolu 965 414 72 791 1 038 205 
Výsledok hospodárenia                                     28 874   
 
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie: 
Faktúry  uhradené v roku 2013 účtované do nákladov v roku 2014                         -698 eur                          
Neuhradené faktúry  k 31.12.2014                       -16 eur 
Rezerva na dovolenku z roku 2013 rozpustená v roku 2014                   + 28 854 eur  
Faktúry dodávateľom z roku 2013 uhradené v roku 2014                          +57 eur 
Faktúry uhradené v roku 2014 účtované do nákladov v roku 2015                        + 677 eur 
Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie                       28 874 eur 
 
V Novej Bani dňa 17.3.2015 
 
 
 
         ––––––––––––––––––––– 

  Mgr. Mária Považanová                                                                                                 
   riaditeľka ZŠ J.Zemana 



Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa 
 
 
           Komentár k záverečnému účtu za rok 2014 
 
A/ Hodnotenie projektu 11.1.2. Základná umelecká škola 
 
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 
 
Zámer 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. Učebné plány školy boli rozšírené v hudobnom 
odbore o vyučovanie hry na heligónku a cimbal. Modernizácia vyučovacích priestorov 
bola realizovaná v roku 2014 výmenou okien na budove, čím sa podmienky na 
výchovno-vzdelávací proces podstatne zlepšili.  Bola realizovaná aj oprava koncertnej 
sály (oprava elektroinštalácie,  výmena radiátorov, nové stierky  a maľovanie). 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet žiakov ZUŠ 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

380 380 380 

Skutočná 
hodnota 

Stav žiakov k 15.9.2014 
398 

  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

9   

Hodnotenie: Žiaci sa zúčastnili nasledovných regionálnych súťaží: 
1) Krajské kolo – Hnúšťanský akord 
2) Akordeónová súťažná prehliadka 
3) Klavírna súťažná prehliadka 
4) Červené jabĺčko – súťaž v speve ľudových piesní 
5) Dolina, dolina – spevácka prehliadka 
6) Výtvarná súťaž – Môj koník – BBSK 
7) Ríša fantázie – II. ročník detskej výtvarnej súťaže 
8) Foto leta 2014 
9) Logo mesta Žarnovica - výtvarná súťaž 

 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

 
9 

  



Hodnotenie: 1) Euro Musette Golden Tango 2014 v hre na akordeón – medzinárodná súťaž 
2) Klavírna súťaž Piano v modernom rytme Bojnice 
3) Akordeónová súťaž  Nitrianska lutna 2014 – 14. ročník celoslovenskej 

interpretačnej súťaže 
4) My sa nevieme sťažovať nahlas – celoslovenská výtvarná súťaž 
5) Občianske združenie Múzy – literárna súťaž „Medziriadky“ – literárno-

dramatický odbor 
6) 13. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených 

dychových nástrojoch - Nižná 
7) Najkrajšia dovolenková fotografia - celoslovenská fotografická súťaž 
8) Týždeň vedy a techniky na Slovensku - fotografická súťaž 
9) Farebný svet - fotografická súťaž 

 
 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

13 13 16 

Skutočná 
hodnota 

 
23 

  

Hodnotenie: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 x mesačne usporadúvané koncerty v koncertnej sále ZUŠ. 
3 slávnostné záverečné absolventské koncerty. 
Veľké verejné koncerty v kine Vatra 2-krát. 
Koncerty pre verejnosť mimo priestorov ZUŠ - v Novej Bani napr. deň detí – tržnica, 
Mesiac úcty k starším, noc múzeí, 40. výročie vzniku spojenej školy - Hrabiny, 
vystúpenie na Benefičnom koncerte, deň víťazstva nad fašizmom, mimo Novej Bane 
napr. vystúpenie detskej dychovej hudby Anatolija Micovčina na festivale dychových 
hudieb v Žarnovici, Trstenská krídlovka v Trstenej a Novobanský jarmok, vystúpenie 
detí a pedagógov na detskom folklórnom festivale „Pod Inovcom“ vo Veľkej Lehote, 
vystúpenie detského speváckeho zboru Voce Eufonico na prehliadke detských 
speváckych zborov v Banskej Štiavnici a Vianoce a capella v Žiari nad Hronom 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených výchovných koncertov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

 
4 

  

Hodnotenie: 
 
 
 

Realizované 4 výchovné koncerty pre žiakov MŠ – žiaci hudobného odboru spojené 
s výstavou prác žiakov výtvarného odboru a vystúpeniami žiakov z literárno-
dramatického odboru.  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 4 

Skutočná 
hodnota 

7   

Hodnotenie: 
 
 
 
 
 
 

Žiaci sa prezentovali v nasledovných výstavách a prezentáciách: 
Výstavy žiakov v Kine Vatra (výstava pri prehliadke ľudového spevu, záverečný 
slávnostný koncert). 
Celoročná expozícia v priestoroch vestibulu školy s aktuálnom tématikou. 
Dve výstavy absolventských prác – žiaci 4.ročníka  výtvarného odboru v priestoroch 
vestibulu školy. 
Výstava absolventských prác žiakov 8. ročníka v priestoroch vestibulu školy. 



 
 
 
 
 

Land.art, umenie v prírode, vytváranie diel v okolí školy. 
Výstavy sú charakterizované 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 

Z prenajatých priestorov 0 100 100 
Za školy 
a škol.zariadenia 

 
27 200 

 
28 050 

 
28 071 

Z vkladov 3 3 2 
Z dobropisov 0 813 813 
Vratky 0 0 423 
Spolu              27 203        28 966 29 409 
 
 

Z prenajatých priestorov – (100 eur) prenájom koncertnej sály na zriadenie volebnej 
miestnosti-voľba prezidenta SR I.kolo (15.03.2014) a II.kolo (29.03.2014). 

Za školy a škol.zariadenia - (28 071 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 – (2 eurá) úroky z bežných účtov. 
Z dobropisov -  ( 813 eur) - vrátený preplatok - vyúčtovanie zemný plyn  
Vratky – (423 eur) – kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na 

starobné dôchodkové sporenie za obdobie od 01.01.2013 do 30.09.2014  
 

   
2/  Prijaté prostriedky za rok 2014 na originálne kompetencie v  eur: 
  
 Bežný rozpočet -kód 41                 Prijaté 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 -  mzdy a odvody       239 501                    
 -  bežné výdavky vrátane vlastných príjmov      43 555    
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Spolu bežný rozpočet     283 056         
 
 Kapitálový rozpočet 

- nákup heligónky        1 800      
               

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–– 
Spolu bežný a kapitálový rozpočet    284 856  

            
 
 
 



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 

173 558 173 158 164 667 63 590 64 004 59 784 41 792 43 555 41 408 10 2 339 2 509 278 950 283 056 268 368 

Spolu 173558 173158 164667 63590 64004 59784 41792 43555 41408 10 2339 2509 278950 283056 268368 



 
Mzdy a odvody 

Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 19 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 2014  podľa štatistického výkazu Škol (MŠ 
SR) 1-04 štvrťročný výkaz o práci v školstve. Priemer nám ovplyvňuje hlavne nadčasová práca. 

 
 
 Eviden.počet ZC  

k posl.dňu štvrťroka 
Priemerný plat  
pedag.ZC 

Priemerný plat 
nepadag.ZC 

I.Q 19 721,50 339,40 
II.Q 17 764,10 491,30 
III.Q 21 765,10 491,30 
IV.Q 21 789,70 614,80 

  
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     16 Cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných 
náhradách. 

Plyn, el.energia 9 777 Úhrada fa za plyn, elektrickú energiu 
Vodné,stočné 178 Úhrada fa za vodné, stočné 
Pošt.a telekom.služby  991 Poštovné (105), úhrada fa za telefón a internet (886) 
Interiérové vybavenie 202 Koberce do 3 tried  
Výpočtová technika  605 Zakúpenie počítača do zborovne 
Telekomunikačná technika 330 Bezdrôtový náhlavový set pre LDO 3 ks (bezdrôtový 

mikrofón na hlavu) 
Prev.stroje, 
prístroje,zariadenia 

1 647 hudobné nástroje - Dimavery 36-tyčinkové (80), flauta 
pikola Yamaha (1390), bubon-cajon (155), hliníkový 
rebrík (22)  

Všeobecný materiál 3 175 Kancelárske potreby a materiál , čistiace 
a hyg.potreby, tlačivá, údržbársky materiál, notový 
materiál, materiál na výtvarnú výchovu, zošity pre 
vyučovanie teórie, paličky na cimbal, kufor na 
heligónku, batéria do notebooku, struny na gitaru, 
remene na akordeón  

Knihy, časopisy,učebné 
pomôcky 

514 Predplatné odbornej literatúry (Poradca, ZUŠ v praxi, 
personalistika v práci riaditeľa), Slávik Slovenska, 
účtovné súvzťažnosti   

Softvér a licencie 219 softvér na PC SW OFFICE HOME and BUSINESS 
Údržba výpočt.techniky 704 Údržba programu Korwin (224), WINPAM (72), 

internetová stránka školy a ASC agenda (199), Eset 
smart security pre 2 PC (44), migrácia IS Korwin na 
SQL 2012 (165) 

Údržba prev.strojov, 
prístrojov 

3 155 Oprava dychových nástrojov-tuba (40), oprava 
akordeónov (100), oprava  a ladenie klavírov (1 500), 
údržba elektroinštalácie v koncertnej sále (608), 
oprava a výmena vykurovacích telies v koncertnej sále 



7 ks (907) 
Údržba budov a ich častí 1 036 Oprava maľovky okolo okien a dverí po výmene okien 

v triedach a na chodbách (640), oprava stien 
v koncertnej sále po výmene okien (396) 

Nájomné  164 Nájom za prenájom rohožiek od firmy Lindstrom 
Školenia,kurzy,semináre 50 Poplatky za školenia, semináre  
Všeobecné služby 2 307 Technik BOZP (242), revízie PZ,TZ plyn.kotolne(240),  

revízia tlakových zariadení (30),  revízia komína 
a kom.práce(112), tlač fotografií a pozvánok (148),  
revízia a kontrola hasiacich prístrojov (55), pranie 
rohoží (113), služby IT technika (226),revízia 
zabezpečovacieho zariadenia (70), bezpečnostný 
projekt (293), oprava a revízia bleskozvodu (691), 
odborná prehliadka a odborná skúška na 
el.spotrebičoch (80), zhotovenie kľúčov (7) 

Poplatky a odvody 254 Poplatky banke spojené s vedením účtov 
Stravovanie 6 854 Príspevok na stravu pre zamestnancov vo forme 

stravných lístkov  
Poistné  129 Poistné budovy 
Prídel do SF 1 704 Povinný prídel do soc.fondu. 
Odmeny zamestn.mimo 
pracovného pomeru 

6 878 Vyplatené dohody o vykonaní práce – kurič, dohody 
o pracovnej činnosti-učitelia 

Dane 519 Miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ 
Spolu 41 408  
 
Transfer  640 –(2509)- použitý na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre 
zamestnancov vo výške 720 eur a odchodné do dôchodku pre 1 zamestnankyňu 1789 eur.  
 
Kapitálový rozpočet – rozpočet kapitálových výdavkov bol použitý vo výške 1 800 eur na zakúpenie 
hudobného nástroja heligónky.  
 
 
 
C/ Sociálny fond – prehľad a čerpanie: 

- začiatočný stav k 1.1.2014             327 eur 
- tvorba SF v roku 2014                     1 704 eur 
- čerpanie SF v roku 2014          1 638 eur 
- zostatok k 31.12.2014                        393 eur 

Zo sociálneho fondu boli čerpané finančné  príspevky na stravu, sociálnu výpomoc (úmrtie 
zamestnanca, rod.príslušníka) a slávnostné posedenie na záver roka 2014. 
 
 
D/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 
 
Aktíva v eur      Pasíva v eur 
Budovy,haly,stavby     61 519  Výsledok hospodárenia            7  
Pozemky                                     5 039  Záväzky voči zriaďovateľovi        86 542  
Stroje,prístroje a zar.     19 896             Dlhodobé záväzky        476 
Bankové účty                   21 055  Krátkodobé záväzky              20 626 
Náklady bud.období         134  
Pohľadávky                    8   
Spolu                                      107 651  Spolu                         107 651   
 
Aktíva 
- Zostatková hodnota DHM  86 454 eur  
 ( budovy 61 519 eur + pozemky 5 039 + samostatné  hnuteľné veci 19 896). 



- Bankové účty  21 055 eur , je tu zahrnutý depozitný účet vo výške  20 583 eur (mzdy a odvody 
12/2014), účet sociálneho fondu  vo výške  393 eur a  zostatok na výdavkovom účte 79 eur. 
- Náklady budúcich období vo výške 134 eur – tu je zahrnuté predplatné odbornej literatúry na rok 
2015, licencia programu WINPAM 2014, poistné budovy - časť na rok 2015, telekomunikačné služby.  
- Pohľadávky -  8 eur nevyinkasované príjmy - školné 
 
Pasíva  
- Celkový výsledok hospodárenia 7 eur (rozdiel majetku a záväzkov)  eur neuhradené faktúry 
k 31.12.2014  a časové rozlíšenia náklady budúcich období - faktúry uhradené v roku 2013, týkajúce 
sa roku 2014.  
- Záväzky voči zriaďovateľovi  86 542 eur -  zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku vo 
výške 86 454 eur, 80 eur  neminutá dotácia a 8 eur – nezinkasované príjmy – školné. 
-  Dlhodobé záväzky 476 eur – záväzky zo sociálneho fondu 393 eur a iné záväzky 83 eur(odborové 
príspevky, príspevok zamestnancom na DDP). 
- Krátkodobé záväzky 20 626 eur - zahrnuté záväzky voči zamestnancom  12 041 eur , záväzky voči 
inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia vo výške  7 321 eur, záväzky voči  
daňovému úradu vo výške 1 138 eur, dodávateľom 126. 
 
 
 
E/  Náklady a výnosy v roku 2014 
 
Náklady 
Názov účtu Čerpanie 

v celých eur 
Popis 

501-Spotreba 
materiálu 

6 692 Spotreba nakupovaného materiálu napr.kancelárskeho, 
údržbárskeho, tlačív, čistiace prostriedky, hud.nástroje... 

502-Spotreba 
energie 

9 995 Spotreba plynu, el.energie, vody 

512-cestovné 16 Cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách 
518-ostatné služby 8 442 Všeobecné služby-telekomunikačné, poštovné, školenia, revízie, 

údržba, technik BOZP a PO 
521-mzdové 
náklady 

171 545 Náklady na mzdy pre zamestnancov a DoVP,DoPČ,DoBPŠ 

524-zákonné 
soc.poistenie 

59 256 Náklady na odvody pre zamestnancov 

525-ostatné 
soc.poistenie 

528 Napr.príspevok zamestnávateľa na DDP 

527-zákonné 
soc.náklady 

10 982 Napr.tvorba soc.fondu, príspevok zamestnávateľa na 
strav.lístky, náhrada príjmu pri dočasnej prac.neschopnosti  

538-ostatné dane 
a poplatky 

519 Dane - miestny poplatok za komunálny odpad MsÚ 

548-ostatné 
náklady na 
prev.činnosť 

50 Napr. členský príspevok AZUŠ 

551-odpisy dlhod. 
majetku 

5 194 Odpisy dlhodobého majetku za rok 2014 

   
568-ostatné 
fin.náklady 

383 Ostatné fin náklady napr.poplatky banke 

588-náklady 
z odvodu príjmov 

29 409 Náklady z odvodu príjmov zriaďovateľovi 

589-náklady 
z budúceho 
odvodu príjmov 

 
 

8 

 
 
Nevyinkasované príjmy-školné 

Náklady spolu    303 019  
 



 
 
 
Výnosy 
Názov účtu Čerpanie 

v celých 
eur 

Popis 

602-Tržby z predaja služieb    28 079  Príjmy-poplatky školné   
648-Ostatné výnosy  1 336 Vratky-prepl.vyúčtovanie ,elektrická energia, zemný 

plyn, prenájom miestnosti  
653-Zúčt.ostatných rezerv 5 474 Zúčtovanie rezervy na dovolenky zamestnancov za rok 

2013 
662-Úroky           2 Úroky z bežného účtu 
691-Výnosy z BT z rozpočtu 
obce  

 268 368 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce 

692-Výnosy z KT z rozp.obce      5 194  Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce 
Výnosy spolu  308 453  
 
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie  5 434 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 2014 bol počet zapísaných detí k 15.9.2014 nasledovný :  137 žiakov v skupinovom 
vyučovaní a 261 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 5 194 eur, tiež náklady na odvod 
príjmov zriaďovateľovi vo výške  29 409 eur a náklady. 
 Výnosy hlavného hospodárenia – okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za školné 
a nájomné, sú vo výnosoch organizácie zahrnuté aj výnosy z transferov od zriaďovateľa za čerpanú 
dotáciu v priebehu roka, výnosy vo výške rozpustenej rezervy za rok 2013. 
 

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie: 
Faktúry  uhradené v roku 2013 účtované do nákladov v roku 2014              -129 eur 
Neuhradené faktúry  k 31.12.2014                    -80 eur 
Rezervy na dovolenky z roku 2013 rozpustené v roku 2014                 + 5 474 eur  
Faktúry dodávateľom uhradené v r.2013 za rok 2014                     +   82 eur 
Faktúry uhradené v roku 2014 účtované do nákladov v roku 2015                    +   87 eur 
Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie                  + 5 434 eur   
 
 
 
V Novej Bani, dňa 30.03.2015         
                                            
         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 2014 
 
 

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, vedenie detí a mládeže k rozvoju 
osobnosti zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom 
prostredí. Cieľ projektu Centrum voľného času napĺňa, či už ponukou krúžkov s rôznym 
zameraním, množstvom príležitostnej činnosti a tiež organizovaním prázdninových táborov. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí CVČ 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

550 550 550 

Skutočná 
hodnota 

1. polrok / 2. polrok       
         205 /  173 krúžkari v ZÚ                  
       2407 /   957 príležitostná činnosť       
          39 /  118 prázdninová činnosť          
        163 / 0  olympiády 

Hodnotenie: 
 
 
 

Krúžkari v záujmových útvaroch:            
       V 1. polroku 2014 ( 2. polrok školského roka 2013/2014 január – jún 2014) pracovali 
v CVČ nasledovné záujmové útvary (krúžky, kurzy, súbory) s celkovým počtom detí do 15 
rokov 178 a nad 15 rokov 27 – spolu 205 detí a mládeže. 
DFS Novobanček, Picasso (výtvarný), Herňa, TS Zuzana ml., TS Zuzana st., Novobanské 
mažoretky, Lyžovanie a Tenis, Spoločenský tanec Anna, tanečná prípravka Žabky, 
Abrakadabra (divadelný), Florbal, Stolný tenis, Prírodovedno-turistický krúžok, Včelársky, 
klub Internet, Posilňovňa ml.,  Počítače, Posilňovňa st. Počet krúžkarov sa zvýšil o 18 
mládežníkov navštevujúcich od apríla 2014 FS Háj.  
        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 kalendárnom roku 2014 Centrum voľného času v Novej Bani zorganizovalo 41 
takýchto podujatí na ktorom sa zúčastnilo spolu 2407 účastníkov. 
 
        V 2. polroku 2014 (letná činnosť a 1. polrok školského raka september – december 
2014) pracovali v CVČ nasledovné záujmové útvary 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. 
        V rámci príležitostnej činnosti v 2. polroku 2014 sa zorganizovalo 36 podujatí na 
ktorých sa zúčastnilo 957 účastníkov 
 
 
 



Zoznam akcií v rámci príležitostnej činnosti v 1. polroku 2014 s prehľadom počtu detí: 
 

P.č. Názov akcie Dátum Spolupráca počet 
1 Cvičenie na Trampolínach 21. 1. 2014 Gabriela 

Marušková 
53 

2 Kvíz Rastlinky a zvieratká 23. 1. 2014 - 10 
3 Živý novobanský chodník  24.1.2014 Banský Potery 

Mesto Nová Baňa 
200 

4 Turistika na Kalváriu 25. 1. 2014 - 11 
5 Štvorlístok zdravia- stretnutie s policajtom 29. 1. 2014 OZ Salus Vitalis, 

Mestská 
polícia,Štátna 
polícia SR. 

86 

6 Súťaž o Naj snehuliaka 30. 1. 2014 - 43 
7 Vystúpenie tanečných súborov na 

Jazdeckom bále, Branko Nová Baňa 
1. 2. 2014 Jazdecká škola 

BERI 
42 

8 Vystúpenie tanečných súborov – Plochá 
dráha Žarnovica 

2. 2. 2014 OZ Plochá dráha 31 

9 Vystúpenie tanečných súborov – Športovec 
roka 2013 v kine Vatra 

7. 2. 2014 Mesto Nová Baňa 24 

10 Zimný prechod Pohronským Inovcom  8. 2. 2014 OZ Centráčik, 
Mesto Nová 
Baňa, SZPB 

198 

11 Vystúpenie tanečných súborov na 
Novobanskom plese v sále CVČ 

15. 2. 2014 Mesto Nová 
Baňa, OZ 
Centráčik 

41 

12 Mestský karneval v CVČ  26. 2. 2014 - 76 
13 Lyžiarske preteky na Skalke - lyžiarsky 1. 3. 2014 SKI Nová Baňa 22 
14 Lyžiarske preteky na Donovaloch – lyžiarsky 8. 3. 2014 SKI Nová Baňa 10 
15 Hviezdoslavov Kubín – 60 ročník 13. 3. 2014 Mesto Nová Baňa 53 
16 Jarné upratovanie v Komunitnom parku 19. 3. 2014 Meto Nová Baňa 26 
17 Kvíz rastlinky a zvieratká  20. 3. 2014 - 8 
18 Náučný chodník Vojšín  29. 3. 2014 - 10 
19 Deň ľud. Rozprávky P. Dobšinského - 

beseda s pani Zalaiovou 
31. 3. 2014 Mestská knižnica 12 

20 Štvorlístok zdravia, stretnutie s Mgr. Dagmar 
Tomčányovou 

3. 4. 2014 OZ Saluz Vitalis 89 

21 Návšteva plavárne v Leviciach 5. 4. 2014 - 9 
22 Vystúpenie tanečného krúžku na otváranie 

ihrísk na ulici Školskej a Nábrežnej 
7. 4.2014 Mesto Nová Baňa 12 

23 Veľkonočné vajíčko 9. 4. 2014 p. Michalovská 21 
24 EKO dielňa v CVČ 10. 4. 2014 - 7 
25 Turistika – Za krásami Novobanska – 

Kohútovo, Zvonička, Háj 
174. 4. 2014 - 38 

26 Deň Zeme – beseda s Mgr. Boženou 
Klimkovou 

24. 4. 2014 Mgr. Klimková 7 

27 Deň tanca v Žiari nad Hronom – regonálna 
súťaž 

24. 4. 2014 -  51 

28 Vystúpenie Novobanských mažoretiek na MS 
v stolnom tenise 

1. 5. 2014  MSK Nová Baňa  18 

29 Hrnčiarska tvorivá dielňa  5. 5. 2014 Ján Fiala 9 
30 Vystúpenie tanečných krúžkov 

v Semmerlocku na Majálese 
9. 5. 2014 Jasličky 

Hviezdička 
26 

31 Turistika Žuhračka 10. 5. 2014 - 11 
32 Deň tance – krajská súťaž 15. 5. 2014 Kultúrne 

stredisko Ž.n.Hr. 
28 

33 Centráci rodičom a mestu – záverečný 
program 

23. 5 .2014 Mesto Nová Baňa 520 



34 Štvorlístok zdravia – „Malý záchranár“ pre 
MŠ 

4. 6. 2014 OZ Centráčik, OZ 
Saluz Vitalis, 

Mestská polícia, 
Hasiči Nová Baňa 

126 

35 Vystúpenie DFS Novobanček – Vinička 10 
výročie 

5. 6.2014 Mesto Nová Baňa 26 

36 Vítanie leta – Banícky chodníček 14. 6. 2014 Mesto Nová 
Baňa, FS Háj, 
Branislav Medveď 

22 

37 Vystúpenie Novobanských mažoretiek na 
Ľahkoatletickom mítingu 

24. 6.2014 Mesto Nová Baňa 17 

38 Ľahkoatletický míting v ZŠ J. Zemana Nová 
Baňa 

24. 6. 2014 Mesto Nová 
Baňa, Školy 
v Novej Bani 

291 

39 Dodekova Nová Baňa – vyhodnotenie 
a otvorenie výstavy 

10. 5. 2014 Mesto Nová 
Baňa, Pohronské 
múzeum Nová 

Baňa 

16 

40 Dodekova Nová Baňa – výstava prác CVČ 10. 5.– 30.6. 
2014 

-  98 

41 „Pod Inovcom“ – detský folklórny festival 
Veľká Lehota / FS Háj/ 

15.6.2014 Mesto Nová 
Baňa, Pohronské 
osvetové 
stredisko Žiar nad 
Hronom 

21 

   Spolu: 2407 
 

Zoznam akcií v rámci príležitostnej činnosti v 2. polroku 2014 s prehľadom počtu detí: 
P.č. Názov akcie Dátum Spolupráca počet 
1 Večerná prehliadka múzeí /FS Háj/ 5. 7. 2014 Múzeum Nová 

Baňa 
11 

2 Letný Tajchový karneval 20.7.2014 OZ Tajch 22 
3 Stretnutie banských miest /FS Háj/ 26. 7. 2014 Mesto Nová 

Baňa 
27 

4 Dni Rudna nad Hronom /DFS Novobanček, 
Novobanské mažoretky, TS Zuzana st./  

27. 7. 2014 obec Rudno nad 
Hronom 

65 

5 Šláger Tajch /FS Háj/ 26. 7. 2014 OZ Tajch 8 
6 Agrokomplex Nitra /vystúpenie Novobanské 

mažoretky, Zuzana st. a ml. dievčatá/ 
22. 8. 2014 Plast nová Baňa 27 

7 Výlet welnes Palárikovo  27. 8. 2014 OZ Centráčik 25 
8 Vystúpenie v Kremnici /FS Háj/ 23. 8. 2014 Kultúrne 

stredisko 
Kremnica 

14 

9 Deň Knauf insulation /DFS Novobanček, 
Novobanské mažoretky, TS Zuzana, FS Háj/ 

29. 8. 2014 Knauf insulation 66 

10 Na Štáloch je veselo /DFS Novobanček/ 30. 8. 2014 Mesto Nová 
Baňa 

22 

11 Folklórny festival Tlmače /FS Háj/ 31.8.2014 obec Tlmače 12 
12 Náš deň pre Vás 25. 9. 2014 Spojená škola 25 
13 Novobanský jarmok /FS Háj/ 26. 9. 2014 Mesto Nová 

Baňa 
22 

14 Novobanský jarmok /TS Zuzana st., 
Novobanské mažoretky, DFS Novobanček, 
Žabky, Anna spol. tanec, TS Zuzana ml., 
Novobanské mažoretky/ 

27. 9. 2014 Mesto nová 
Baňa 

71 

15 Hájiček v Handlovej/vystúpenie FS Háj/ 3. 10. 2014 Mesto Handlová 15 
16 EKO dielňa - jeseň 15. 10. 2014 ZŠ sv. Alžbety 12 
17 Výstava a EKO dielňa pre MŠ 16. 10. 2014 MŠ Nová Baňa 18 
18 EKO súťaž 22. 10. 2014 ZŠ J. Zemana 12 



19 Tvorivá dielňa Šarkan 23. 10. 2014 - 14 
20 Plaváreň Levice 25. 10. 2014 - 17 
21 Plaváreň Levice 15. 11. 2014 - 14 
22 Deň študentstva – Tvorivá dielňa 18. 11. 2014 GFŠ Nová Baňa 13 
23 Malý záchranár- prvé stretnutie 21. 11. 2014 OZ Salus Vitalis, 

MŠ obvode Nová 
Baňa 

13 

24 Stavanie pyramíd – EKO dielňa 26. 11. 2014 MŠ ul. Nábrežná 46 
25 Družinárska Eko dielňa 26. 11. 2014 ZŠ sv. Alžbety 35 
26 EKO dielňa – využitie plastov 27. 11. 2014 MŠ ul. Štúrova 21 
27 Adventný kalendár – tvorivá dielňa 28. 11. 2014 - 9 
28 Adventný kalendár pre mesto Nová Baňa 1. 12. 2014 Mesto Nová 

Baňa 
26 

29 Vianočná Bratislava – Mikuláš /divadlo Nová 
Scéna/ 

5. 12. 2014 - 47 

30 Venček GFŠ /TS Zuzana/ 5. 12. 2014 GFŠ Nová Baňa 11 
31 Adventné obrázky – tvorivá dielňa 9. 12. 2014 MŠ Nábrežná 25 
32 Adventné obrázky – Eko dielňa 11. 12. 2014 MŠ Kolibská 18 
33 Vianočné trhy v CVČ / DFS Novobanček/ 11. 12. 2014 Mesto Nová 

Baňa 
30 

34 Benefičný koncert v kine Vatra /Žabky, 
mažoretky, Novobanček/ 

12. 12. 2014 Mesto Nová 
Baňa 

68 

35 Adventné obrázky –Eko dielňa 17. 12. 2014 ZŠ sv. Alžbeta 29 
36 Vianočné vystúpenie v Rudne nad Hronom 

/Novobanské mažoretky, DFS Novobanček/ 
15. 12. 2014 Obec Rudno nad 

Hronom 
47 

   Spolu: 957 
 

Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených prázdninových táborov 
Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 5 5 5 
Skutočná hodnota 6   
Hodnotenie: Činnosť CVČ je počas celého kalendárneho roka, v rámci ktorého prebieha 

prázdninová činnosť. Počas prázdnin v kalendárnom roku 2014 sa v Centre voľného 
času konali tábory a aktivity: 
17- 21 . februára 2014  - jarný tábor „Fašiangový tábor“ – 39 detí 
28. 6. – 4. 7. 2014 – „Zaži to“ Iuventa tábor – 9 detí 
7.–14. 7. 2014–„Slniečko“ pobytový tábor Lazy pod Makytou – 52 detí 
4.-8. augusta. 2014 – „Pohoďák“ prímestský tábor – 22 detí 
11. – 15. augusta 2014 – „Zaži to“ prímestský tábor – 21 detí 
29. -30. 10. 2014 – jesenné prázdniny „Noc svetlonosa „ – 14 detí 
 
Spolu zúčastnených detí prázdninovej činnosti za rok 2014 - 157 
                

     
 

Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených olympiád 
Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 4 4 4 
Skutočná hodnota 6   
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. 

 
 



Zoznam uskutočnených olympiád v 1. polroku 2014 
P.č. Názov Dátum Zapojené školy Počet 
1 Olympiáda v nemeckom 

jazyku 
23. 1. 2014 Gymnázium Fr. Švantnera 

Nová Baňa 
4 

2 Biologická olympiáda, kat. C 5. 2. 2014 ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa 
ZŠ s MŠ Župkov,  
ZŠ J. Zemana Nová Baňa 
ZŠ s MŠ Tekovská 
Breznica 

16 

3 Geografická olympiáda 6. 2. 2014 ZŠ s MŠ Malá Lehota, 
ZŠ sv.Alžbety Nová Baňa,  
ZŠ J. Zemana Nová 
Baňa,ZŠ s MŠ   
ZŠ A. Kmeťa Žarnovica, 
ZŠ s MŠ Tek. Breznica,  
ZŠ s MŠ Brehy, 
ZŠ s MŠ Župkov,  
ZŠ s MŠ Hr. Beňadik 

 
 
 
 

73 

4 Biologická olympiáda, kat. D 15. 4. 2014 ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa 
ZŠ J. Zemana Nová Baňa 

 
18 

5 Biologická olympiáda, kat. E 15. 5. 2014 ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa 
ZŠ s MŠ Brehy,  
ZŠ J. Zemana Nová Baňa 
ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
ZŠ s MŠ Tekovská 
Breznica 

26 

6 Biologická olympiáda, kat. F 4. 6. 2014 ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa 26 
   SPOLU: 163 

 
Merateľný ukazovateľ: Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti 
Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 40 40 48 
Skutočná hodnota 77   
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“.   

 
 
 
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                           3 092                                                                                   
školné a zápisné letná činnosť          kód 41             7 300              7 300                           7 400   
olympiády                                kód 41                              0                        463                              463           
školné a zápisné    kód 41               600                       600            160 
školné krúžky     kód 41            1 900                     1 900                           2 143 
preplatok plyn    kód 41                              0                     3 668                                  0 
S P O L U:                                                               12 800                    16 931                         13 258 
 
           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.  Prijatý preplatok za plyn za rok 2013 vo 
výške 3 673 eur bol zaúčtovaný na zníženie výdavkov na energie, z uvedeného dôvodu je čerpanie na tejto 
rozpočtovanej položke príjmov nulové.  
 
 



2/ O b d r ž a n é  p r o s t r i e d k y  v    e u r : 83 329 eur  v tom 
- transfer na mzdy a odvody    49 516  ( 36 521 mzdy + 12 995 odvody )  
- transfer na bežné výdavky     31 528  
- transfer vzdelávacie poukazy      1 617    
- pros. obcí na záujmové vzdelávanie                   668 
 
Z celkovej prijatej sumy z obcí 668 eur bolo prijaté z obce  Žarnovica 56 eur, Orovnica 216 eur, Veľká Lehota 
18 eur, Brehy 270 eur, Rudno nad Hronom 108 eur (z týchto prostriedkov sa 612 eur použilo na mzdách a 
56 eur na bežných výdavkoch). 
 
 
3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur: 
 

Kód Mzdy Odvody 

  
  

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
  

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
  

41 37 133 36 521 36 418 12 995 12 995 13 658 
111  0 0   0 0  0 0 

111 5%  0 0         0 0  0  0 
       11 H  0 612  612  0  0  0 
Spolu 37 133 37 133 37 030 12 995 12 995 13 658 
 

Kód Bežné výdavky Transfery 

  
  

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť  
  

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
  

41 28 370 33 113 30 960 10 10 0 
111 2 250 2 250 1 617 0 0 0 

111 5% 0 0 0 0 0 0 
       11 H  0 56   56   0 0 0 
Spolu 30 620 35 419 32 633 10 10 0 

  

Kód Celkom 

  
  

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
  

41 78 508 82 639 81 036 
111 2 250 2 250 1 617 

111 5% 0 0 0 
       11 H  0  668            668 
Spolu 80 758 85 557 83 321 
 
 
Mzdy a odvody: boli vyplácané 3 pedagogickým pracovníkom a 2 (1,5 úväzok) nepedagogickým 
pracovníkom.  Priemerná mzda za rok 2014 bola 686  eur.  
 
Okrem prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 36  418 eur na mzdy  a 13 658 eur boli na mzdy použité aj 
prostriedkov z rozpočtu obcí kód 11 H vo výške 612 eur (Veľká Lehota – 18 eur, Orovnica – 216 eur, Brehy – 
270 eur, Rudno nad Hronom 108 eur). 
 
 
Bežné výdavky kód 41 (prostriedky z rozpočtu mesta a vlastné príjmy) 
 
- cestovné (zamestnanci +deti – ubytovanie, vstupné, krúžková a letná činnosť)             3 320 eur         
- elektrická energia -platby za CVČ                                                                                   2 960 eur 
- vodné, stočné                                                                                                                     131 eur 
- poštové a telekomunikačné služby                                                                                       860 eur 
- interiérové vybavenie                                                                                                        1 391 eur 
- výpočtová technika                       346 eur 



- prevádzkové stroje,prístroje a zar.                                                                                        473 eur 
- všeobecný materiál ( kanc.potreby, čistiace prost.,tonery, vyb.lekárničky atď.)              1 964 eur 
- knihy, učebno-komp.pomôcky pre krúžky                                                                       2 011 eur 
- pracovné odevy a obuv pre upratovačku                                                                                147 eur 
- prepravné a nájom doprava                   1 260 eur 
- údržba výpočtovej techniky                                                                                                  546 eur 
- údržba budov, objektov, rutinná a štand.údržba                                                               8 656 eur 
- údržba prevádzkových strojov                                                                                                  0 eur 
- školenia, semináre                                                                                                               196 eur                    
- všeobecné služby                                                                                                                 785 eur 
- poplatky a odvody                                                                                                               374 eur                                                                                                          
- stravovanie (dopl.zamestnancom, detí v letných táboroch, olympiády)                           4 059 eur 
- poistné detí a budov                                                                                                            267 eur 
- prídel do sociálneho fondu                                                                                                   397 eur 
- odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru – dohody                                                             677 eur 
- komunálny odpad            140 eur  
   
 S P O L U :                                                                                                                          30 960  eur 
 

V rámci údržby bola vymenená strešná krytina strechy na prístavbe sály v sume 4 994 eur (havarijný 
stav zatekanie), výmena starých a nefunkčných svietidiel v sále za nové neónové svetlá a oprava 
elektroinštalácie v sále 920 eur, maliarske práce v sále CVČ 710 eur, oprava sály v bufetovej časti v sume 
490 eur (stierka, podlaha, obkladačky) a i. Čerpanie výdavkov je znížené o sumu 3 673 eur – prijatý 
preplatok z roku 2013 za plyn. Tieto prostriedky neboli odvedené zriaďovateľovi ako vlastné príjmy, ale boli 
použité na riešenie havarijného stavu strechy na prístavbe sály (zatekanie). 

 
 
Bežné výdavky kód 111 – prostriedky z Krajského školského úradu 1 617 eur - prostriedky zo 
vzdelávacích poukazov boli použité na vybavenie pre krúžky v sume 878 eur (lopty, hry, tanečné kostýmy, 
hlina na keramiku, písacie potreby, kresliace potreby diplomy, tonery) a 739 eur na odmeny z dohôd mimo 
pracovného pomeru pre vedúcich krúžkov. Rozpočet výdavkov za vzdelávacie poukazy nebol dočerpaný 
o sumu ( 633 eur ) – toto je z dôvodu prijatia a teda aj čerpania nižšieho transferu. 
 
Bežné výdavky kód 11H – prostriedky z obcí 56 eur -  čerpané na položkách energie (prostriedky 
prijaté z mesta Žarnovica). 
 
C /Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2014 
    - počiatočný stav k 1. 1. 2014                  191 eur 
    - tvorba SF                                      +    397 eur 
    - čerpanie SF                                   -     368 eur 
    - konečný stav SF k 31.12.2014               220 eur 
 
 
C/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014 
 
Aktíva v eur: Pasíva v eur: 
Budovy, haly, stavby, zost.hodn.    52 647  eur Výsledok hospodárenia                       1 454  eur 
Pozemky                                       6 675  eur Záväzky voči zriaďovateľovi              59 348 eur   
Ostatné vkladové účty                          4 554   
eur 

Dlhodobé záväzky – soc. fond                220 eur       

Výdavkový vkl. účet                         11  eur Záväzky voči dodávateľom                       46 eur 
Príjmový rozpočtový účet                 17  eur   Záväzky voči zamestnancom                2 608 eur 
Príjmy budúcich období                1 501  eur Záväzky voči poisťovniam                    1 554 eur    
 Záväzky voči daňovému úradu                175 eur 
S P O L U :                               65 405 eur S P O L U :                                      65 405 eur          
 
 
 
 



Aktíva:                                                                                                                                                                      
 
V evidencii budov má CVČ zahrnutú budovu CVČ. Ostatné vkladové účty  4 554  eur – v tom účet sociálneho 
fondu 220 eur, depozit 4 334 eur. Záväzky voči zriaďovateľovi 59 348 eur – v tom zostatková cena 
dlhodobého hmotného majetku 59 323 eur, zostatok prostriedkov na bežnom účte 8 eur,  neodvedené 
príjmy – zostatok na príjmovom účte 17 eur. Príjmy budúcich období – preplatky za rok 2014 vrátené v roku 
2015 -  el. energia 607 eur,  plyn 894 eur. 
 
Pasíva:                                                                                                                                                                      
 
 Celkový výsledok hospodárenia  + 1 454,00 eur (rozdiel majetku a záväzkov)  sa skladá: 
               - nevyfakturované dodávky             - 46  eur 
               - preplatok plyn vrátené v roku 2015                                         + 894  eur 
    - preplatok el. energie vrátené v roku 2015                                 + 607  eur 
 
Záväzky voči zriaďovateľovi 59 348 eur, v tom 59 323 eur zostatková hodnota majetku, 8 eur zostatok 
nevyčerpanej dotácie na bežnom účte, 17 eur neodvedené príjmy. 
 
 
D/ Náklady a výnosy v roku 2014 
 
Náklady  v eur     Výnosy    v eur 
Spotreba materiálu 6 648 Tržby z pred. služieb  10 167 
Spotreba energie 2 064 Zúčtovanie rezerv   691 
Opravy a udržiavanie        8 027 Výnosy z bežných transferov 81 035 

Cestovné     7 Výnosy z kapitál. transferov  1 986 
Ostatné služby  11 550 Výnosy od iných subjektov  2 285 
Mzdové náklady 38 438 Prenájom  3 092 
Zákonné soc. poistenie 13 666   
Zákonné soc. Náklady   1 385   
Ostatné dane a poplatky     140   
Odpisy majetku   1 986   
Finančné náklady 314   
Náklady z odvodu príjmov      13 258   
    
SPOLU: 97 483 SPOLU:     99 256 
    
Výsledok hospodárenia za bežné 
účtovné obdobie  

        1 773 

 
 
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie: 
 
Preplatok el. energia rok 2013 ( účet 502 )    -  417 eur 
Nevyfakturované dodávky ( účet 518 )     -   46  eur 
Rezerva na dovolenku ( účet 653 )     + 691 eur 
Výnosy z bežných trans. ( účet 691 dodávatelia 2013 )   +  44  eur 
Preplatok el. energia za rok 2014 ( účet 691 )    + 894 eur  
Preplatok plyn rok 2014 ( účet 691 )     + 607 eur 
 
Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie           + 1 773 eur 
 
 
V Novej Bani dňa 4.3.2015                 
 
 
 

                                  PaedDr. Tatiana Polcová  
                                                                                                      riaditeľka  CVČ 



Materská škola, Nábrežná 2, 968 01  Nová Baňa 
 

Komentár k plneniu programového rozpočtu za rok 2014 
 
 
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 primárneho 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. Vedia si správne umývať ruky, používať zubnú kefku, 
obliecť sa. K zdravému životnému štýlu sme deti viedli cez  projekty Adamko hravo- 
zdravo, Veselé zúbky kde sa venovali chráneniu svojho zdravia a zdravia iných. Všetky 
ciele boli splnené. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí MŠ 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

201 201 201 

Skutočná 
hodnota 

201 201 201 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet predškolákov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

70 70 70 

Skutočná 
hodnota 

75 70 70 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

22 10 10 

      Deti zhotovili práce na výtvarnú súťaž Vesmír očami detí. V spolupráci s Mestskou 
knižnicou sa zoznámili s priestormi a poslaním knižnice – prejavovať záujem o detskú 
literatúru. Fašiangový karneval spojený s plnením úloh, ktoré boli pripravené v každej 
triede plnil funkciu poznávať kultúrne a ľudové tradície v regióne.  
     K Veľkej noci prostredníctvom umelecko-výrazových prostriedkov deti maľovali 
vajíčka, zhotovovali veľkonočné ozdoby. Ľudové zvyky a folklór  bol súčasťou 
vystúpenia pri stavaní mája. Ku Dňu matiek pripravili predškoláci program pre svoje 
mamičky. Týždeň detskej radosti sme venovali regionálnej výchove v oblasti 



remeselníctva okolia tu sa deti oboznámili s košikárstvom, výrobou handrových bábik, 
pracovanie s drôtikom, maľovanie na sklo a sadru tieto aktivity pripravilo denné 
centrum pri DSS Hrabiny. Navštívili sme ZOO Bojnice. Ocenenie vo výtvarnej suťaži – 
Knauf očami detí - tiež ukázalo dobrú  prípravu talentovaných detí vo výtvarnom 
prejave. 
     V týždni športu sme s deťmi realizovali športové disciplíny na školskom dvore. 
Ukončenie školského roka patril rozlúčke s predškolákmi na Tajchu a v CVČ boli 
odovzdané osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania. 
  Jeseň bola zameraná na zhotovovanie postavičiek, predmetov z ovocia a zeleniny. So 
starými rodičmi sme pripravili tvorivé dielne. Deti navštívili výzdobu v kostole z plodov 
jesene, ovocia a zeleniny.  Počas celého roka sme deťom prostredníctvom divadelných 
vystúpení umožnili prežívať umelecké vystúpenie hercov – profesionálov ako aj 
spevákov formou divadielok a koncertov. Deti z triedy C navštívili divadlo v Nitre. 
Navštívili sme koncert v ZUŠ kde sa deti oboznámili s možnosťami hrania na hudobné 
nástroje 
Deti vystupovali na benefičnom koncerte, počas celého roka vystupovali na uvítaniach 
detí do života.  
Rok sa naplnil a zostáva spomenúť už len stretnutie s Mikulášom tento krát netradične 
vystúpením profesionálnych hercov v MŠ Nábrežná a vianočné besiedky venované 
Vianociam. 

 
 
B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu 
 
1/ Vlastné príjmy organizácie 
 Príjmy v eur:                                                      Pôv. rozp.   úpr. rozp.    Skutočnosť 
                                  školné            19 185       20 625   20 422 
   režijné náklady                      10 500        11 200           12 191 
   prenájom-voľby                             0             100               100 
   úroky          0             2                  2 

vratky                                          0          6 931            6 931 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------               
spolu:                       29 685         38 858          39 646 

 
      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 20 422  eur bolo školné v MŠ Nábrežná 13 465 eur,  
v elokovanom pracovisku Štúrova 3 540 eur, v elokovanom pracovisku Kolibská 3 417 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 12 191 eur sa zinkasovalo v ŠJ  Nábrežná     
8 042 eur,  ŠJ Štúrova 2 044 eur, ŠJ Kolibská 2 105 eur.  

 
Prenájom  budovy  - prenájom priestorov za voľby v objekte MŠ Kolibská. 
 
Vratky z predchádzajúcich rokov – jedná sa o preplatok r. 2013 - preplatok plynu  v sume 

6 690 eur,  preplatok el.energie v sume 209 eur a preplatok odvodov za zam. v sume 32 eur. 
  
 
2/ Prijaté prostriedky vrátane vlastných príjmov organizácie 
 
Druh prostriedkov:     MŠ  ŠJ   Spolu 
- na mzdy a odvody               294 312   63 037                   357 349 
 - na bežné výdavky vrátane vlastných príjmov   78 349  13 583          76 620 
- transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ (predškoláci)      12 424          0                     12 424 
Spolu prijaté prostriedky                         385 085           76 620        461 705 



 
 
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 137586 135386 133816 48926 48326 47368 43149 54072 54015 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 5231 6510 6510 
Kód 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elok.prac. 
Štúrova 

Kód 41 40220 40095 40054 15245 15245 15265 14164 13064 13064 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 2205 2767 2659 

Elok.prac. 
Kolibská 

Kód 41 36287 39048 39078 13127 14485 14419 11148 11213 11213 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 1655 3255 3255 

ŠJ 
Nábrežná 

Kód 41 23630 23137 23480 8811 8511 8031 5905 5905 5905 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ŠJ 
Štúrova 

Kód 41 10757 10757 10616 3752 3752 4053 4469 4469 4369 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ŠJ 
Kolibská 

Kód 41 11712 12312 11832 4345 4345 4384 3209 3209 3209 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu  Kód 41 260192 260735 258876 94206 94664 93520 82044 91932 91775 

Spolu Kód 111 0 0 0 0 0 0 9091 12532 12424 

Spolu  41+111 260192 260735 258876 94206 94664 93520 91135 104464 104199 

 
 

    640-transfer Spolu 

    Sch.rozp. Uprav. Skut. Sch.rozp. Uprav. Skut. 

MŠ 
Nábrežná 

Kód 41 10 160 160 229671 237944 235359 
Kód 111 0 0 0 5231 6510 6510 
Kód 72 0 0 0 0 0 0 

Elok.prac. 
Štúrova 

Kód 41 10 135 135 69639 68539 68518 
Kód 111 0 0 0 2205 2767 2659 

Elok.prac. 
Kolibská 

Kód 41 10 1432 1422 60572 66178 66132 
Kód 111 0 0 0 1655 3255 3255 

ŠJ 
Nábrežná 

Kód 41 10 203 202 38356 37756 37618 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 

ŠJ 
Štúrova 

Kód 41 10 10 0 18988 18988 19038 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 

ŠJ 
Kolibská 

Kód 41 10 10 0 19276 19876 19425 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 

Spolu Kód 41 260252 262685 260795 436502 449281 446090 

Spolu Kód 111 0 0 0 9091 12532 12424 

 
Kód 72 0 0 0 0 0 0 

Spolu   260252 262685 260795 445593 461813 458514 
 
 
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 589 eur ( prepočítaný počet 
zamestnancov za rok 2014 - 36,63).  
 

 



 Čerpanie bežných výdavkov 

Bežné výdavky 
630 
Kód 41 a 111 

MŠ  El.prac. El.prac. Školská jedáleň Spolu 

Nábrežná Štúrova Kolibská Nábrežná Štúrova Kolibská       

41 111 41 111 41 111 41 41 41 41 111 41+111 
cestovné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
el. energia 15771 0 1386 0 1104 0 500 266 444 19471 0 19471 
plyn 14679 0 4850 0 0 0 590 400 0 20519 0 20519 
uhlie,   pelety 0 0 0 0 4215 0 0 0 0 4215 0 4215 

vodné - stočné 2560 0 512 0 172 0 323 179 56 3802 0 3802 
poštovné 83 0 5 0 1 0 0 0 0 89 0 89 
telefón,NB sieť 673 0 392 0 367 0 78 104 81 1695 0 1695 
interiér. 
vybavenie 1233 0 0 0 0 0 40 0 0 1273 0 1273 
výpočt. technika 107 0 123 0 0 0 8 83 0 321 0 321 
prev. str. 204  0 0 0 0 0 674 395 1273 0 1273 
všeobecný 
materiál 1965 1691 486 703 721 0 1769 993 837 6771 2394 9165 
Ochranné 
pomôcky 179 0 119 0 60 0 309 226 226 1119 0 1119 
knihy, časopisy, 
učeb.pom. 1219 4819 12 1956 385 3255 0 0 0 1616 10030 11646 

údržba VT 717 0 0 0 0 0 134 36 36 923 0 923 

údržba prístr. 28 0 0 0 0 0 159 0 0 187 0 187 
údržba budovy 4751 0 1864 0 880 0 0 0 0 7495 0 7495 
školenia 42 0 0 0 0 0 0 100 0 142 0 142 
všeobecné služby 1990 0 552 0 520 0 398 163 192 3815 0 3815 
zdravotná služba 122 0 35 0 35 0 0 0 27 219 0 219 

poplatky banke 196 0 116 0 282 0 6 19 0 619 0 619 
stravovanie 5156 0 1844 0 1704 0 1256 947 750 11657 0 11657 

poistné budovy 292 0 199 0 199 0 0 0 0 690 0 690 
poistné deti 157 0 36 0 44 0 0 0 0 237 0 237 

pov. prídel do SF 1399 0 413 0 404 0 255 119 125 2715 0 2715 
pokuty  133 0 0 0 0 0 0 0  133 0 133 
odpad 359 0 120 0 120 0 80 60 40 779 0 779 

Spolu  630 
           
54015 6510 13064 2659 11213 3255 5905 4369 3209 91775 12424 104199 

 
Transfery 640 160 0 135 0 1422 0 202 0 0 1919 0 1919 

odchodné 0 0 0 0 1422 0 0 0 0 0 0 1422 
Transfer na 
nem.dávky 160 0 135 0 0 0 202 0 0 497 0 497 

 
          

Z rozpočtu bežných výdavkov kód 41 boli hradené energie, cestovné, vodné a stočné, 
poštovné, telefóny, NB sieť, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, knihy, učebné pomôcky, 
pracovné odevy, revízie, zdravotná služba, poistné budov a detí, odpad, stravovanie., bankové 
poplatky, čistiace a kancelárske potreby.  Do ŠJ sme kancelársku stoličku, kuchynský robot, umývačku 
riadu, tlačiareň, elektrický sporák Beko, tlakový hrniec a ostatný drobný tovar. V rámci údržby budov 
boli vykonané maliarske a murárske práce v priestoroch MŠ a ŠJ v sume 3 670 eur,  výmena 



vchodových dverí v MŠ Štúrova v sume 1 010 eur, výmena ventilov v počte 24 ks v MŠ Kolibská 
v sume 876 eur a iné.    

 Prostriedky z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica  na výchovu a vzdelávanie za 
predškolákov MŠ v roku 2014 kód 111 boli prijaté aj použité vo výške 12 424 eur. Tieto prostriedky 
boli  vyčerpané na úhradu platieb za  učebné pomôcky, hračky, nákup multifunkčného zariadenia, CD 
prehrávača, daprojektorov, interaktívnej tabule a iné.   
  
 
Transfery: 
 
     Boli vyplatené nemocenské dávky pri práceneschopnosti vo výške 497 eur a tiež odchodné 
v sume 1 422 eur  pre 1 pedagogickú zamestnankyňu vo výške 2 funkčných platov. 
 
 
C/ Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2014 v eur: 
 
- začiatočný stav    747 
- tvorba SF     +     2 775 
- čerpanie                                  -     2 493         
- konečný stav k 31. 12. 2014            1 029  
 
 
D/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014 
 
 
 
Aktíva v eur: 

 
Pasíva v eur: 

Pozemky           32 741  Výsledok hospodárenia                4 857              
Budovy, haly zost.hod.      256 750                      Rezervy                                           0  
Stroje, prístroje zost.hod          3 373       Záväzky voči zriaďovateľovi      292 902 
Potraviny             2 510   Dlhodobé záväzky – SF                1 029 
Pokladnica         0             Krátkodobé záväzky                   41 794 
Bankové účty                        40 182  
Výdavkový rozpočtový účet           15  
Príjmový účet                              23  
Časové rozlíšenie                     4 988  
SPOLU                                340 582 Spolu                                      340 582                       
 
 
Aktíva: 
 
Potraviny v sume 2 510  eur – stav materiálu na sklade. 
Bankové účty -   tu je zahrnutý depozitný účet – mzdy a odvody za mesiac december 2014 v sume  
35 033 eur, potravinový účet 4 120 eur, účet sociálneho fondu 1 029 eur. 
 
Pasíva: 
 
Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov) je v eur                       4 857 
 
Preplatok za réžie – ŠJ  Nábrežná                                      -37  
Preplatok za réžie – ŠJ Kolibská                                      -52 
Preplatok za réžie – ŠJ Štúrova                                      -43 
Preplatok plynu r. 2014                                                                                       4 988  
Školské stravovanie – zaokr.                                                                                  1 
Spolu výsledok hospodárenia                             4 857 
  
 



 
      
Záväzky v eur: 
Záväzky voči zriaďovateľovi                   
                                              - neodvedené príjmy                                                 23  
                                               - zostatková hodnota dlhodobého 
                                                  hmotného majetku                                         292 864 
      - neminutá dotácia (zostatok výd.účtu)             15 
                                                - spolu:                                                               292 902  
 
Dlhodobé záväzky – Sociálny fond                                        1 029  
 
Krátkodobé záväzky : 
 
Prijaté preddavky -  preplatky za stravné                                                                6 208  
Dodávatelia – ŠJ                                                                                                      15 
Nevyfakturované dodávky – ŠJ a MŠ                                     538 
 
Ostatné záväzky – ide o mzdy a odvody za mesiac december 2014 a to : 
záväzky voči zamestnancom                                            20 275  
záväzky voči inš. soc. a dôchodkového zabezpečenia                                             12 749 
 záväzky voči daňovému úradu                                                        2 009 
Spolu:                                                                                                              35 033 
 
Spolu pasíva:                                                                                                    340 582 
 
 
E/ Náklady a výnosy v roku 2014 v eur 
 
Náklady  hlavné hospodárenie        školské stravovanie   spolu 
Spotreba materiálu                   32 549                    45 707                                  78 256 
Spotreba energie             37 771                                     37 771 
Ostatné služby              12 986                              12 986   
Mzdové náklady                       258 877                                       258 877 
Zákon. soc. poist.             93 520                                                                    93 520 
Zákon. soc. nákl.                      16 292                16 292 
Odpisy majetku              12 529                                         12 529 
Dane a poplatky                            778                                                                        778 
Pokuty a penále                            133                                                                         133 
Odpisy                                     12 519                                                                    12 519 
Ostatné finančné náklady               619                                                                         619 
Náklady z odvodu príjmov          39 646                  39 646 
Spolu                                    505 689                  45 707                                       551 396 
 
Výnosy  hlavné hospodárenie      školské stravovanie  spolu 
Tržby z predaja služieb               32 619      45 707                                         78 326 
Výnos z prev. činnosti                  7 031                                                                     7 031 
Zúčt. ostat. rezerv                     17 783                                     17 783  
Úroky             2                                    2    
Výnosy z bež. transferov          446 090                         446 090      
Výnosy z odpisov                      12 519                             12 519 
Výnosy z bež. transferov zo ŠR  12 424                            12 424  
Spolu:                                   528 468                  45 707                                       574 175                    
                  
 
 
 
 



Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v eur:     22 779 
 
Preplatky za réžiu zinkasované v roku 2014 výnosy 2015         -132 
Preplatok plynu r. 2014/ príjmy budúcich období účet 385                                    4 988 
Preplatky za réžiu zinkasované 2013 výnosy 2014           138  
Školské stravovanie – rozdiely v zaokrúhlovaní                        2 
Rozpustenie rezervy na dovolenky r. 2013                                                        17 783  
 
 
 
V Novej Bani dňa  16. 3. 2015 
       

 
 
 
 
 
    Katarína Štrbová 

                                                                                                    riaditeľka MŠ Nábrežná 2 
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Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  
Mesta Nová Baňa za rok 2014 

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

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

- povolené prekročenie a viazanie príjmov, 
- povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 
- povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. 

 
 V roku 2014 bolo spolu 13 zmien rozpočtu. MsZ schválilo tri úpravy rozpočtu. 
V súlade s VZN č. 1/2009 o rozpočtových pravidlách mesta Nová Baňa boli primátorom 
realizované dve rozpočtové opatrenia, dve rozpočtové opatrenia boli v rámci kompetencií 
riaditeľa Technických služieb mesta Nová Baňa, štyri rozpočtové opatrenie boli realizované 
v rámci kompetencií riaditeľky ZŠ Jána Zemana, jedno rozpočtové opatrenie bolo realizované 
v rámci kompetencií riaditeľky ZUŠ Nová Baňa a jedno rozpočtové opatrenie bolo 
realizované v rámci kompetencií riaditeľky Materská škola Nábrežná Nová Baňa.   
 
 Rozpočet   mesta   na  rok  2014  bol  schválený Uznesením MsZ č. 57/2013 zo dňa 
11. 12. 2013. Bežný rozpočet bol schválený prebytkový, kapitálový rozpočet bol schodkový, 
schodok bol vyrovnaný finančnými operáciami.  
 
1.  Súlad predloženého záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi 
 predpismi 
 
 Možno konštatovať, že návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa je v súlade 
s požadovanými právnymi predpismi, ktoré jeho zostavenie odborne a právne definujú 
a podmieňujú.  
 



 2

 Mesto postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom 
hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu obce. 
 Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 
ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

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

- bilanciu aktív a pasív, 
- prehľad o stave a vývoji dlhu, 
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Nová Baňa, 
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa 

jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom, 
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 
- hodnotenie plnenia programov mesta. 

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

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Plnenie rozpočtu 
% 

plnenia 
 

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

Nedaňové 
príjmy 

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

Granty 
a transfery 

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

Príjmy škol. 
zariadení 

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

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

% plnenia – uvádzané percento je v porovnaní schválený rozpočet k plneniu rozpočtu 
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Daňové príjmy boli rozpočtované v rozpočte na rok 2014 v celkovej výške 2 266 788,- 
EUR. Úpravami boli rozpočtované daňové príjmy zmenené na 2 348 465,- EUR. Dosiahnuté 
boli  vo výške 2 400 145,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 133 357,- EUR.  
 
 Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 445 104,- EUR, úpravami rozpočtu 
upravené na sumu 463 345,- EUR. Dosiahnuté nedaňové príjmy boli 488 183,- EUR. Oproti 
pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 43 079,- EUR.  
 Granty a transfery boli rozpočtované v celkovej výške 580 685,- EUR, v upravenom 
rozpočte boli 690 489,- EUR. Dosiahnuté boli vo výške 696 321 ,- EUR. Oproti pôvodnému 
rozpočtu boli vyššie o 115 636,- EUR.  
 
 Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou boli rozpočtované v celkovej 
výške 90 006,- EUR. Po úpravách rozpočtu to bolo 111 450,- EUR. Dosiahnuté príjmy boli 
vo výške 112 157,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 22 151,- EUR. 
 
 
 Kapitálový rozpočet (v EUR) 
 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet Plnenie rozpočtu 

% 
plnenia 

Kapitálové 
príjmy 

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

Granty a 
transfery 

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

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

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

rozpočet 
Upravený 
rozpočet Plnenie rozpočtu 

% 
plnenia 

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

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

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

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



Príloha č. 3: 
Audit verejného osvetlenia mesta Nová Baňa 
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1. Základné údaje o meste 
 

 
Mesto:      Nová Baňa 

 
Adresa:      Mestský úrad Nová Baňa 

       Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa 
        
        

Primátor:     Mgr. Ján Havran 
     

 
Telefón:      045 6782 800 
Fax:      045 6782 881 

 
Email:      msu@novabana.sk 
URL:      www.novabana.sk 

 
 

Počet obyvateľov:    7 567 
Rozloha:     6 126 ha 

 
Počet svetelných miest:    1016 

 Počet rozvádzačov:    29 
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2.  Ciele a rozsah auditu 
 
2.1. Popis súčasného stavu 
 
 Cieľom svetelno-technickej štúdie verejného osvetlenia je získať komplexný pohľad na osvetľovaciu sústavu 
verejného osvetlenia obce. Obsahuje technické zhodnotenie stavu súčasnej osvetľovacej sústavy. Popisuje stav 
zariadení – svietidiel, výložníkov, stožiarov, výzbrojí, rozvádzačov a vedení, poukazuje na hlavné chyby a nedostatky 
existujúcej osvetľovacej sústavy. Súčasťou auditu je aj návrh opatrení resp. technická správa navrhovanej 
osvetľovacej sústavy 
 
2.2. Technická špecifikácia  návrhu osvetľovacej sústavy 
 
 Technická špecifikácia obsahuje technické  požiadavky jednotlivých prvkov navrhovanej osvetľovacej 
sústavy. Týka sa to predovšetkým svetelných zdrojov, svietidiel, nosných prvkov, vedení a rozvádzačov verejného 
osvetlenia. Súčasťou sú aj situačné nákresy po realizácii projektu. Obsahuje aj špecifikáciu energetických, 
environmentálnych a nákladových údajov vyplývajúcich z realizácie projektu. 
   
 
2.3. Použité podklady a materiály 
 
 Podkladom pre spracovanie svetelno-technickej štúdie bola obhliadka verejného osvetlenia obce v teréne.
              
        
2.4. Použité prístroje a zariadenia 
  

1. Fotoaparát 
Účel:  obrazová dokumentácia 
Druh:  digitálna zrkadlovka 
Výrobca: Nikon 
Typ:  Nikon D-50 
Rozlíšenie: 3008 x 2000 
Výr. číslo: 6340945 

 
2. Diaľkomer 

Účel:  zameranie geometrie osvetľovacej sústavy 
Druh:  laserový zameriavač 
Výrobca: LEICA Geosystems AG 
Typ:  DISTO A5 
Rozsah:  0,05 – 200 m 
Presnosť: ± 1,5 mm 
Výr. číslo: 1064861648         

 
3. Videokamera           

Účel:  obrazová dokumentácia        
Druh:  HD kamera Samsung        
Výrobca: Samsung         
Typ:  VP-HMX10C         
Výr. číslo: ADAZ6VNQ100084 

 
4. Kliešťový wattmeter 

Účel:  meranie zaťaženia vetiev/fáz, meranie účinníka      
Druh:  digitálny kliešťový AC TrueRMS Wattmeter       
Výrobca: CEM         
Typ:  DT-3353          
Výr. číslo: 130601502 
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3. Popis súčasného stavu 
 

Zhodnotenie súčasného stavu verejného osvetlenia mesta Nová Baňa bolo vykonané na základe súpisu 
svetelných bodov, vrátane súpisu rozvádzačov, ale aj  na základe fyzickej prehliadky.  

 
3.1. Svetelné zdroje 

 
Osvetľovacia sústava je tvorená rôznymi druhmi zdrojov a výkonov. Zdrojová štruktúra podľa typu zdroja 

a jeho početného a výkonového zastúpenia bola určená na základe poskytnutých údajov a vizuálnej obhliadky. 
Najväčšie zastúpenie medzi svetelnými zdrojmi v meste Nová Baňa má kompaktná žiarivka s príkonom 2x36W. 
Príkon tohto svetelného zdroja spolu s príkonom pre predradník dosahuje hodnotu 84W. V prípade, že sa jedná 
o sústavu s malým počtom týchto svietidiel (1-2ks) je spotreba týchto svietidiel zanedbateľná, no v takomto rozsahu 
predstavuje ročná spotreba viac ako 110MWh. Medzi ďalšie svetelné zdroje s nezanedbateľným vplyvom na 
energetickú náročnosť súčasnej sústavy patrí sodíková výbojka SHC 150W, ktorej hraničná hodnota príkonu spolu 
s príkonom pre predradník dosahuje hodnotu 170W. Teoretická spotreba týchto svetelných zdrojov je viac ako 
120MWh. V sústave sa ďalej nachádzajú svetelné zdroje ako vysokotlaková ortuťová výbojka 125W, vysokotlaková 
sodíková výbojka 70W a vysokotlaková sodíková výbojka s príkonom 275W spolu s príkonom pre predradník. 

 
V sústave sa nachádzajú svietidlá, ktorých rekonštrukcia nie je nutná a ani nie sú predmetom 

rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Nová Baňa. Jedná sa o 147 ks LED svietidiel STELA LONG 
s príkonom 60W, 81ks svietidiel Airtrace s príkonom 60W, ktorej hraničná hodnota príkonu spolu s príkonom 
pre predradník dosahuje hodnotu 69W, 6ks parkových LED svietidiel s príkonom 36W nachádzajúce sa 
v cintoríne a 1ks LED Cross svietidla s príkonom 60W slúžiace sa na osvetlenie priechodu pre chodcov (č. 76 
– vyznačené v projektovej dokumentácie). V priložených tabuľkách sú tieto svetelné zdroje a svietidlá 
vyznačené sivou farbou.  

 
Celkový počet všetkých svetelných zdrojov nachádzajúcich sa v sústave VO je 1355ks, ktoré sú inštalované 

v 1016ks svietidiel.  
 

druh  
Príkon celého 
svietidla (W) 

ks kW % (ks) % (kW) 

Verejné osvetlenie 

Kompaktná žiarivka 2x36W 84/2 678 28.476 50% 26% 

Kompaktná žiarivka 1x36W 43 16 0.688 1% 1% 

Výbojka Philips Cosmopolis 60W 69 81 5.589 6% 5% 

Stela LED 60W 60 147 8.82 11% 8% 

LED Cross 60W 60 1 0.06 0% 0% 

LED 36W 36 6 0.216 0% 0% 

Metal-halogenid 70W 83 1 0.083 0% 0% 

Ortuťová výbojka RVL 125W 137 66 9.042 5% 8% 

Sodíková výbojka 150W 170 186 31.62 14% 29% 

Sodíková výbojka 250W 275 46 12.65 3% 12% 

Sodíková výbojka 70W 83 127 10.541 9% 10% 

spolu   1355 107.785 100% 100% 

 
Tab. A Zdrojová štruktúra celej sústavy VO 

 
 

V sústave verejného osvetlenia je inštalovaný 1ks reflektor s vysokotlakovou metal - halogenidovou výbojkou 
s príkonom do 83W nachádzajúci sa na podpernom bode č. 1573 (vyznačené v projektovej dokumentácie) slúži na 
osvetlenie pozemnej komunikácie na ulici Nad Hrádzou. 

 
Nedostatky: Kompaktné žiarivky – teplotná závislosť, nevhodné hlavne na osvetľovanie motoristických 

 komunikácií  (Obr.1) 
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Závislosť svetelného toku kompaktnej žiarivky od teploty okolia
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Obr. 1 Zdroj – kompaktná žiarivka, nevhodné na osvetľovanie hlavne motoristických komunikácií  

 
V súčasnej osvetľovacej sústave majú hlavné zastúpenie medzi svetelnými zdrojmi kompaktné žiarivky. 

Teplotná závislosť kompaktných žiariviek má za následok zmenu vyžarovaného svetelného toku v závislosti od 
teploty. Pri použití klasickej kompaktnej žiarivky (Obr.1 – modrá čiara) je z grafu viditeľný pokles svetelného toku pod 
30% už pri teplote okolia žiarivky približujúcej sa k bodu mrazu. Pri použití kompaktných žiariviek určených pre 
vonkajšie prostredie je tento nedostatok obmedzený iba čiastočne (Obr. 1 – ružová čiara). Dochádza aj k výraznému 
namáhaniu predradníkov hlavne v obdobiach nízkych teplôt. 

V sústave VO mesta Nová Baňa sa nachádza 339 dvoj - zdrojových svietidiel s kompaktnou žiarivkou. 
 
 

V sústave verejného osvetlenia je počas adventu prevádzkované vianočné slávnostné osvetlenie. 
Zdrojovú štruktúru vianočného osvetlenia uvádza tabuľka B. Spotreba slávnostného osvetlenia je započítaná 
v spotrebách pôvodnej, aj navrhovanej sústavy. 

 
 

druh 
Príkon celého 
 svietidla (W) 

ks kW % (ks) % (kW) 

Anjeli na stĺpy 148.5 3 0.4455 10.34% 7.52% 

Stromčeky na sĺpy 181.5 11 1.9965 37.93% 33.71% 

Vianočné kométy 198 6 1.188 20.69% 20.06% 

Vianočné ornamenty 99 2 0.198 6.90% 3.34% 

Vianočná ozdoba PF 2015 297 2 0.594 6.90% 10.03% 

Vianočný stromček na námestí 300 5 1.5 17.24% 25.33% 

spolu   29 5.922 100% 100% 
 

Tab. B Zdrojová štruktúra vianočného osvetlenia 
 
 
Celkový inštalovaný príkon sústavy verejného osvetlenia vrátane slávnostného osvetlenia dosahuje 

hodnotu cca 113,707kW. 
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3.2. Svietidlá 
 

V sústave verejného osvetlenia sa nachádza 17 typov svietidiel. Osvetľovacia sústava je tvorená 
rôznorodými druhmi svietidiel, v ktorých sú inštalované svetelné zdroje rôznych príkonov.  

Najširšie zastúpenie majú svietidlá typového označenia AT (tab. C), ktoré sú technicky a morálne zastarané. 
Svetelný zdroj svietidiel „AT“ (Attache) tvoria dve kompaktné žiarivky s príkonom 2x36W. Svietidlá Attache majú 
nedostatky spôsobené nízkou kvalitou spracovania a samotnou technológiou. Vo všeobecnosti spočíva hlavný 
nedostatok týchto svietidiel v nízkom stupni krytia, už po krátkom čase prevádzky dochádza k znečisteniu optickej 
časti svietidla. Nedostatky použitia kompaktných žiariviek z pohľadu ich tepelnej závislosti boli spomenuté už skôr.  

Svietidlá typu „Ambasador“, „DZ“, „JZ“, „KZ“, „EL“, „HR“, „S“, „Sadovka“, „Globe“ a „ST“ sú technický 
a morálne zastarané. Svetelný zdroj svietidiel typového označenia „EL“, „KZ“, „Malaga“ a „S“ tvorí jedna 
vysokotlaková sodíková výbojka s príkonom 70W. U svietidla „Ambasador“, „DZ“, „Globe“ a „JZ“ je svetelný zdroj 
tvorený jednou vysokotlakovou sodíkovou výbojkou s príkonom 150W a u svietidla „Sadovka a „ST“ je svetelný zdroj 
tvorený jednou vysokotlakovou sodíkovou výbojkou s príkonom 250W. Svetelný zdroj svietidiel typového označenia 
„HR“ tvorí jedna vysokotlaková ortuťová výbojka s príkonom 125W.  

V sústave verejného osvetlenia je inštalovaný 1ks reflektor s metal-halogenidovou výbojkou s príkonom 
70W, ktorý je inštalovaný na podperný bod č. 1573, slúži na osvetlenie pozemnej komunikácie na ulici Nad Hrádzou. 

 
Podrobnejší prehľad svietidiel spolu s ich svetelnými zdrojmi je v tabuľke C.  
 
Časť mesta prešla rekonštrukciou. Celkovo bolo vymenených 228ks zastaraných svietidiel 

v dezolátnom stave za vysokokvalitné LED svietidla STELA LONG s príkonom 60W a 81ks za svietidlá 
Airtrace s príkonom 60W, čím sa výrazne znížila energetická náročnosť mesta. Rekonštrukcia týchto 
svietidiel nie je nutná (vyznačené šedou farbou v nižšie uvedenej tabuľke). Svietidlo typu LED Cross 
s príkonom 60W, slúžiace na osvetlenie priechodu pre chodcov nebude predmetom rekonštrukcie z dôvodu 
dobrého technického stavu. Ďalej v sústave verejného osvetlenia sú inštalované 6ks parkových LED 
svietidiel s príkonom 36W slúžiace sa na osvetlenie cintorína, ktoré tiež nebudú predmetom rekonštrukcie. 

 
Celkovo sa v sústave nachádza 1019ks svietidiel pričom v prevádzke je 1016ks svietidiel. Svietidlá typu „HR“ 

na podperných bodoch č. 1492A, 1492B a 1492C (uvedené v grafickej časti projektu) sú účelovo odpojené! 
 
Štruktúra svietidiel použitých na komunikáciách je zrejmá z tabuľky C. 
 

Typová štruktúra svietidiel 

označenie obrázok zdroj výkon (W) počet (ks) počet (%) 

Airtrace 

 

CPO - TW 60W 81 7.95% 

Ambasador 

 

vysokotlaková 
sodíková 
výbojka 

150W 72 7.07% 
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AT 

 

kompaktná 
žiarivka 

2x36W - 
339ks 

 
 

1x36W -
16ks 

355 34.84% 

DZ 

 
vysokotlaková 

sodíková 
výbojka  

 
vysokotlaková 

ortuťová 
výbojka 

150W - 
1ks  

 
 

125W - 
1ks 

2 0.20% 

EL 

 

vysokotlaková 
sodíková 
výbojka 

70W 20 1.96% 

Globe 

 

vysokotlaková 
sodíková 
výbojka 

150W 20 1.96% 

HR 

 

vysokotlaková 
ortuťová 
výbojka 

125W 62 6.08% 

HR 

 

- - 3 0.29% 

JZ 

 

vysokotlaková 
sodíková 
výboka 

150W 92 9.03% 
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KZ 

 

vysokotlaková 
sodíková 
výbojka 

70W 69 6.77% 

LED Cross 

 

LED 60W 1 0.10% 

SU 

 

LED 36W 6 0.59% 

Malaga 

 

vysokotlaková 
sodíková 
výbojka 

70W 36 3.53% 

Reflektor 

 

Metal – 
halogenidová 

výbojka 
70W 1 0.10% 

S 

 

vysokotlaková 
sodíková 
výbojka 

70W 5 0.49% 

Sadovka 

 

vysokotlaková 
sodíková 
výbojka 

250W 46 4.51% 
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ST 

 

vysokotlaková 
sodíková 
výbojka 

250W 1 0.10% 

Stela 

 

LED 60W 147 14.43% 

 spolu   1019 100.00% 

 
 Tab. C Štruktúra svietidiel predmetnej časti sústavy VO 

 
 
Nedostatky:  Znečistenie a korózia svietidiel  
  Poškodené svietidlá  – Zničený kryt svietidla. 

 Nízky stupeň krytia svietidla – Dôsledkom je trvalé, periodicky sa opakujúce znečistenie krytu svietidla, 
ktoré je nutné čistiť s požiadavkami na obsluhu 

 Použitie klasického predradníka – V súčasnosti sú na trhu k dispozícii elektronické predradníky ktoré 
  okrem takmer nulovej vlastnej spotreby (klasický predradník cca 10-15% 
  vlastnej spotreby) umožňuje aj autonómne stmievanie. 

Morálne opotrebovanie: Na základe skutočnosti, že v súčasnej dobe sú vyvinuté svietidla ktorých 
svetelno-technické vlastnosti prevyšujú vlastnosti súčasne používaných 
svietidiel je prevádzka súčasnej osvetľovacej sústavy drahšia ako 
prevádzka novej osvetľovacej sústavy s novými svietidlami, ktorých 
energetická náročnosť je nižšia ako súčasne používané svietidla. 

Materiálne opotrebovanie  – V dôsledku fyzického opotrebovania a prekročenia hranice ich životnosti 
je znížené plnenie ich funkcie, v niektorých prípadoch vzhľadom 
k poškodeniu je možné hovoriť o neplnení účelu. 

 
  
 
   
 
 
 Svietidlá s vypuklým krytom sú zdrojom nežiaducich  svetelných 

 emisií do horného polpriestoru. Tento problém sa  týka 
 predovšetkým svietidiel typového označenia „Globe“. 

  Podľa smernice ECO DESIGN v blízkej budúcnosti 
 budú zakázané svietidlá s klasickým predradníkom.  
 Používané  svietidlá v súčasnosti nespĺňajú požiadavky pre 
 príspevok  napríklad  zo štrukturálnych fondov. 
 
 
 
 
 
 Obr. 2 Svietidlo typu „JZ“,  
 znečistenie a korózia svietidla 
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3.3. Stožiare a vedenia 
 

Verejné osvetlenie v meste Nová Baňa je realizované na 561ks betónových stožiaroch distribučnej nn siete, 
378ks oceľových stožiaroch, 37ks drevených stožiaroch a 9ks svietidiel sú inštalované na fasáde domov (č. 43, 42, 
97, 249A, 249B, 249C, 1008, 1008B, 1395). V prípade osvetlenia niektorých úsekov a križovatiek je na niektorých 
podperných bodoch osadených viac ako jedno svietidlo. Ide predovšetkým o svietidla typové označenia Guľa (Globe) 
osadené po štyroch kusoch na jednom oceľovom stožiari (SM: 1577-1580, 1581-1584, 1585-1588, 1589-1592). 
V jednom prípade je svietidlo osadené na nástrešníku (č. 989). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Svietidlá na dekoratívnych oceľových  Obr. 4 Svietidlo na nástrešníku a fasáde 
stožiaroch na námestí       

 
V prípade betónových stožiarov sú svietidlá upevnené na oceľových ramienkach a výložníkoch pod vedením, 

v niektorých prípadoch aj nad vedením distribučnej nn siete. Na oceľových stožiaroch sú svietidlá osadené buď 
priamo  alebo pomocou výložníka. Výložníky na oceľových stožiaroch nie je nutné vymeniť, ich stav je vyhovujúci.  

Výložníky v osvetľovacej sústave ostatných svetelných miest sú poznačené na mnohých miestach koróziou 
a je nutné ich vymeniť. 

 
Rozvody verejného osvetlenia sú vyhotovené vzdušným (cca. 50%) a izolovaným vedením (cca. 10%). 

Podzemnými káblovými vedeniami je riešená tá oblasť mesta, kde sú svietidlá inštalované na oceľových stožiaroch 
(cca. 40%). V prípade holého vzdušného vedenia (typu AlFe 25) vplyvom počasia (vietor, búrky) dochádza ku 
kontaktu holých vodičov čo má za následok výpadky. Pri použití vonkajších izolovaných vedení sú takéto nedostatky 
eliminované. Ďalším možným riešením je použitie rozperiek. 
 
 

typ stožiara 

typ 
stožiara 

betón oceľ 
oceľ 

štvorramenný, 
histerizujúci 

oceľ 
jednoramenný, 

histerizujúci 
drevo 

na 
fasáde 

nástrešník spolu 

počet ks 561 387 4 4 37 9 1 1003 

počet % 55.93% 38.58% 0.40% 0.40% 3.69% 0.90% 0.10% 100% 
 

Tab. D Štruktúra stožiarov predmetnej časti sústavy VO 
 
 
Nedostatky: Poškodené pätky stožiarov  – Poškodenie pätky stožiarov, riziko úrazu elektrickým prúdom 
         Vychýlenie stožiara  – Riziko pádu stožiara 
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 Obr. 5 Poškodená pätka stožiara  Obr. 6 Vychýlenie stožiara 
 
 
 
 
3.4. Osvetľovacia sústava 
 

Parametre osvetlenia komunikácie úzko súvisia s geometriou osvetľovacej sústavy. Hlavnými parametrami 
sú vzdialenosť medzi stožiarmi, vzdialenosť od komunikácie, výška stožiara resp. upevnenia svietidla na stožiari, 
uhol vyloženia a samotná dĺžka vyloženia.  

Mestom prechádzajú komunikácie III. triedy č. 065009, č. 065010 a č. 065011. Ostatné komunikácie sú 
miestneho alebo účelového charakteru. Stožiare z geometrického hľadiska kopírujú komunikácie v meste. V prípade 
osvetlenia parkovísk sú stožiare orientované pozdĺž jednotlivých parkovísk. Dĺžka a uhol vyloženia ramienok 
a výložníkov sú často nevyhovujúce a je nutné ich vymeniť a prispôsobiť polohe stožiara voči komunikácii. 
 

Dĺžka výložníka by mala byť prispôsobená vzdialenosti konkrétneho stožiara od komunikácie tak, aby 
svietidlo bolo čo najbližšie k hrane komunikácie.   
 

Nedostatky:  Veľké rozostupy medzi svietidlami (Obr. 7) 
 Rozostupy medzi podpernými bodmi sú príliš veľké, čím dochádza k nerovnomernosti 

osvetlenia pozemnej komunikácie. K podobnej situácii dochádza, ak sú svietidlá osadené na 
každom druhom, resp. treťom stožiari (napr. svietidla osadené na PB č. 966 a 968)  

          Svietidlo nevhodné na osvetľovanie komunikácií (Obr. 8) 
 Komunikácia je osvetľovaná svietidlom (AT) ktoré nie je na tento účel určené. Chýbajúca 

optika znižuje jeho účinnosť, zdrojom je kompaktná žiarivka ktorá je teplotne závislá, 
nekvalitné vyhotovenie a z toho plynúce rýchle znečistenie optickej časti svietidla  spôsobuje 
nedostatočnú úroveň osvetlenia komunikácie 

  Veľká vzdialenosť od osvetľovanej komunikácie (Obr. 8) 
Svietidlo je vo veľkej vzdialenosti od osvetľovanej komunikácie napr. z dôvodu polohy stožiara 
nn siete 

  Nevhodná inštalácia svietidla 
Svietidlá inštalované na podperných bodoch v miestach kde nie je nutná požiadavka 
osvetlenia (lesy, lúky). 
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Obr. 7 Veľké rozostupy medzi svietidlami 
Svietidlá na každom druhom stožiari 

 

 
 

Obr. 8 Veľká vzdialenosť od osvetľovanej komunikácie,  
svietidlo nevhodné na osvetlenie komunikácie 
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3.5. Rozvádzače VO 
 

Stav rozvádzačov bol zisťovaný vizuálnou prehliadkou. V meste sa nachádza 29 rozvádzačov verejného 
osvetlenia. Vo všeobecnosti je rozvádzač tvorený oceľovou skrinkou. V nej sa nachádza elektrovýzbroj rozvádzača, 
ktorá je tvorená hlavným ističom, elektromerom, stýkačom, ovládacím zariadením (fotobunka alebo spínacie hodiny, 
HDO ovládanie ) a istením jednotlivých polí rozvádzača (ističe, poistky, stýkače). Napäťová sústava je 3+PEN 50Hz 
230/400V/TN-C. Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím živých časti je riešená „Izolovaním živých častí 
a krytím – STN 332000-4-41. Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím neživých časti je riešená „odpojením 
napájania, pospájaním – STN 332000-4-41.  

Počas rekonštrukcie časti mesta bolo vymenených 5 rozvádzačov za nové, ich rekonštrukcia nie je 
nutná (v tabuľke vyznačené zelenou farbou). 

 

Číslo 
RVO 

Číslo 
miesta 

spotreby 

Druh 
RVO 

Číslo 
elektromera 

Typ 
elektromeru 

Ovládanie 
Hlavný 

istič (typ) 
Hlavný 
istič (A) 

Polia 

1 6219505 pilierový 15592366 
KAMSTRUP 

382Jx3 

fotobunka/ 
spínacie 
hodiny 

SEZ PR 63 3x25 12 

2 6219611 stožiarový 6782875 ET 416 - 2z fotobunka OEZ LSN 3x25 3 

3 6219672 stožiarový 3398035 ET 404-2 
fotobunka/ 
spínacie 
hodiny 

Schrack 
MCB 

3x25 3 

4 6219683 pilierový 7486033 
ET 426 

L7123132 
spínaný z 

RVO 3 
OEZ LSN 3x25 3 

5 6219673 stožiarový 
4677345-

2006 
ACTARIS 

fotobunka/ 
spínacie 
hodiny 

OEZ LSN 3x25 2 

6 6219780 stožiarový 4960500 ET 414  
fotobunka/ 
spínacie 
hodiny 

OEZ LSE 3x25 3 

7 6219795 stožiarový 
20055066/ 

2013 
ZE312 3F1T 

spínaný z 
RVO 8 

OEZ LSN 3x25 3 

8 6219797 stožiarový 15910954 
KAMSTRUP 

382Jx3 
ARVO OEZ MINIA 3x25 3 

9 6219819 stožiarový 5026251 ET 414 K 
fotobunka/ 
spínacie 
hodiny 

OEZ LSN 3x25 3 

10 6220017 stožiarový 7485165 ET 924 
fotobunka/ 
spínacie 
hodiny 

J7K 50 3x25 1 

11 6220072 stožiarový 5259560 ET 414 K 
fotobunka/ 
spínacie 
hodiny 

OEZ LSE 3x25 2 

12 6220090 stožiarový 14787863 
KAMSTRUP 

162Jx3 
fotobunka - 3x25 3 

13 6220092 stožiarový 5730056 EJ 914-2K fotobunka - 3x25 9 
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14 6220084 stožiarový 4735888 ET 414 K 
fotobunka/ 
spínacie 
hodiny 

OEZ LSN 3x25 3 

15 6315620 stožiarový 2780539 
ZE 

110.DU.11T6
19-02 

fotobunka/ 
spínacie 
hodiny 

OEZ LSN 3x20 2 

16 6219939 pilierový 7166771 ET 416 - 2z ARVO OEZ MINIA 3x25 12 

17 6219848 stožiarový 6567835 EJ 914-2K fotobunka - 3x16 3 

18 6220015 pilierový 
62980935/ 
14958057 

MT174-
D2A44-
M3K03 

fotobunka SEZ RI 63 3x25 12 

19 6220015 pilierový 14958057 
KAMSTRUP 

382Jx3 
ARVO PEP-PK 3x32 3 

20 6219882 pilierový 5570764 ET 414 K fotobunka OEZ LSN 3x25 4 

21 6220007 stožiarový 4835549 ET 414 K 
spínaný z 
RVO 29 

OEZ LSN 3x25 3 

22 6220063 stožiarový 6767416 ET 416 - 2z 
fotobunka/ 
spínacie 
hodiny 

OEZ LSE 3x25 3 

23 6220053 stožiarový 62910610 
MT174-
D2A44-
M3K03 

fotobunka/ 
spínacie 
hodiny 

OEZ LSN 3x25 3 

24 6220030 stožiarový 4736254 ET 414 K fotobunka OEZ LSN 3x25 2 

25 6220029 stožiarový 4431707 EJ 914 
spínacie 
hodiny 

IJ 3x25 1 

26 6220023 stožiarový 
62982872/ 
6064424 

MT174-
D2A44-
M3K03 

fotobunka OEZ LSN 3x25 3 

27 6220026 stožiarový 7682999 
ET 426 

L7123132 

fotobunka/ 
spínacie 
hodiny 

OEZ LSN 3x25 3 

28 621992 stožiarový 15929695 
KAMSTRUP 

382Jx3 

fotobunka/ 
spínacie 
hodiny 

OEZ LSE 3x25 3 

29 6219997 stožiarový 7566786 
ET 426 

L7123132 
ARVO OEZ MINIA 3x25 3 

 
Tab.  E Charakteristika rozvádzačov 

 
 

Nedostatky:  interná a externá korózia rozvádzača  
chýbajúci ochranný náter  
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Rozvádzač sa výrazne podieľa na chode celej sústavy verejného 
osvetlenia. Plní funkciu istenia, zapínania  a vypínania sústavy verejného 
osvetlenia. Rozvádzače pracujú v automatickom režime – zapínanie a 
vypínanie sa riadi fotobunkou, spínacími hodinami alebo ich vzájomnou 
kombináciou, ktoré sú umiestnené v rozvádzači. 

V rámci rekonštrukcie navrhujeme vykonať úpravu na 
rozvádzačoch č. 1, 3, 6, 14 a 15 vo forme výmeny spínania na 
astronomické hodiny. Rozvádzače č. 8, 16, 19 a 29 sú v dobrom 
technickom stave bez nedostatkov, ich rekonštrukcia nie je nutná, 
pričom ostatné RVO (20ks) musia byť vymenené za nové z dôvodu 
zlého technického stavu. 

 
 

  
 
 
 
 

 RVO29 
 Obr. 9 RVO 
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RVO 1 RVO 2 RVO 3 RVO 4 

U = 236V U = 233V U = 229V U = 232V Zaťaženie fáz 

I(A) cos φ I(A) cos φ I(A) cos φ I(A) cos φ 

L1 7.5 0.99 1.9 0.93 5.5 0.98 1.3 0.16 

L2 6.8 0.98 16.1 0.99 6.6 0.96 7.6 0.77 

L3 9.9 0.99 2.3 0.89 3.4 0.97 1.5 0.93 

 

RVO 5 RVO 6 RVO 7 RVO 8 

U = 232V U = 232V U = 230V U = 212V Zaťaženie fáz 

I(A) cos φ I(A) cos φ I(A) cos φ I(A) cos φ 

L1 1.3 0.67 11.2 0.75 7.9 0.7 7 0.96 

L2 - - 0.5 0.97 2.4 0.92 4.8 0.96 

L3 - - 5 0.91 0.9 0.91 15 0.99 

 

RVO 9 RVO 10 RVO 11 RVO 12 

U = 235V U = - V U = - V U = - V Zaťaženie fáz 

I(A) cos φ I(A) cos φ I(A) cos φ I(A) cos φ 

L1 7 0.72 - - - - - - 

L2 6.9 0.77 - - - - - - 

L3 6 0.79 - - - - - - 

 

RVO 13 RVO 14 RVO 15 RVO 16 

U = - V U = 229V U = 224V U = 232V Zaťaženie fáz 

I(A) cos φ I(A) cos φ I(A) cos φ I(A) cos φ 

L1 - - 8.8 0.75 0.7 0.99 5.8 0.99 

L2 - - 6.4 0.79 - - 8.2 0.94 

L3 - - - - - - 4.4 0.99 

 

RVO 17 RVO 18 RVO 19 RVO 20 

U = - V U = 232V U = 242V U = 240V Zaťaženie fáz 

I(A) cos φ I(A) cos φ I(A) cosφ I(A) cos φ 

L1 - - 2.2 0.73 16.1 0.96 8.6 0.8 

L2 - - 3.2 0.89 13.5 0.65 - - 

L3 - - 2.3 0.5 12.8 0.99 - - 

 

RVO 21 RVO 22 RVO 23 RVO 24 

U = 233V U = 233V U = 241V U = 245V Zaťaženie fáz 

I(A) cos φ I(A) cos φ I(A) cos φ I(A) cos φ 

L1 5.9 0.84 0.2 0.62 4.3 0.81 3.2 0.61 

L2 9.8 0.69 3.5 0.47 4 0.46 9 0.89 

L3 - - 10.6 0.8 - - - - 

 

RVO 25 RVO 26 RVO 27 RVO 28 RVO 29 

U = 233V U = - V U = 243V U = 244V U = 230V Zaťaženie fáz 

I(A) cos φ I(A) cos φ I(A) cos φ I(A) cos φ I(A) cos φ 

L1 3 0.66 - - 3.2 0.93 7.2 0.67 9 0.99 

L2 - - - - 2.9 0.9 11.5 0.84 13.5 0.91 

L3 - - - - 6.6 0.9 4.2 0.69 16.8 0.97 

Tab F. Zaťaženie vetiev v jednotlivých rozvádzačoch na základe merania 
(zaťaženie vetiev ostatných RVO nebolo možné odmerať z dôvodu neprístupnosti – plombovaný predný kryt) 
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3.6. Spotreba a cena elektrickej energie 
 

Do roku 2004 vrátane bola platba za elektrickú energiu pre účely verejného osvetlenia priamo úmerná 
množstvu odobranej elektrickej energie v kWh a iné faktory na jej cenu nemali vplyv. Od roku 2005 sa cena za 
dodávku elektrickej energie pre účely VO skladá z viacerých zložiek. Od roku 2006 platba za distribúciu 
elektrickej energie závisí aj od ampérovej veľkosti hlavného ističa. Zložky platby za distribúciu v sieti a za 
systém často krát prevyšujú zložku za samotnú energiu. Spotreba elektrickej energie závisí od príkonu a času 
svietenia verejného osvetlenia. Cena za dodávku elektrickej energie závisí aj od počtu odberných miest a od veľkosti 
jednotlivých odberov.  

Verejné osvetlenie mesta Nová Baňa a v jeho častiach je prevádzkované počas celej noci okrem určitého 
počtu svietidiel napájaných z rozvádzačov č. 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 25, 27 a 28 ktoré sú vypínané 
v období od 23:00 do 04:00. Podrobná špecifikácia nákladov podľa faktúr a poskytnutých údajov je v tabuľke G 
(rozvádzače označené zelenou farbou prešli rekonštrukciou a ich výmena nie je nutná). 

 

Číslo 
RVO 

Číslo miesta 
spotreby 

od do 1T kWh 
cena za istič 
(€ bez DPH) 

Cena za kWh 
(€ bez DPH) 

Spolu  
(€ bez DPH) 

Cena za kWh 
(€ s DPH) 

1 6219505 spolu rok 2013 25596 39.84 3 530.94 € 3 570.78 € 4 284.94 € 

2 6219611 spolu rok 2013 18220 39.84 2 513.43 € 2 553.27 € 3 063.92 € 
3 6219672 spolu rok 2013 18278 39.84 2 521.43 € 2 561.27 € 3 073.52 € 
4 6219683 spolu rok 2013 9140 39.84 1 260.85 € 1 300.69 € 1 560.83 € 

5 6219673 spolu rok 2013 834 39.84 91.06 € 130.90 € 157.08 € 
6 6219780 spolu rok 2013 7742 39.84 1 068.01 € 1 107.85 € 1 329.42 € 

7 6219795 spolu rok 2013 6751 39.84 932.93 € 972.77 € 1 167.32 € 
8 6219797 spolu rok 2013 19330 39.84 2 666.56 € 2 706.40 € 3 247.68 € 

9 6219819 spolu rok 2013 13246 39.84 1 827.25 € 1 867.09 € 2 240.51 € 
10 6220017 spolu rok 2013 298 39.84 17.09 € 56.93 € 68.32 € 
11 6220072 spolu rok 2013 7585 39.84 821.55 € 861.39 € 1 033.67 € 

12 6220090 spolu rok 2013 1262 39.84 99.86 € 139.70 € 167.64 € 
13 6220092 spolu rok 2013 1579 39.84 193.80 € 233.64 € 280.37 € 

14 6220084 spolu rok 2013 8391 39.84 590.74 € 630.58 € 756.70 € 
15 6315620 spolu rok 2013 751 31.92 87.51 € 119.43 € 143.32 € 
16 6219939 spolu rok 2013 13580 39.84 1 873.35 € 1 913.19 € 2 295.83 € 

17 6219848 spolu rok 2013 2544 25.56 341.22 € 366.78 € 440.14 € 
18 6220015 spolu rok 2013 32120 39.84 4 442.21 € 4 482.05 € 5 378.46 € 

19 6220015 spolu rok 2013 32120 51.12 4 430.93 € 4 482.05 € 5 378.46 € 
20 6219882 spolu rok 2013 6108 39.84 842.59 € 882.43 € 1 058.92 € 

21 6220007 spolu rok 2013 11501 39.84 1 586.55 € 1 626.39 € 1 951.67 € 
22 6220063 spolu rok 2013 6624 39.84 913.79 € 953.63 € 1 144.36 € 
23 6220053 spolu rok 2013 4567 39.84 627.08 € 666.92 € 800.30 € 

24 6220030 spolu rok 2013 6016 39.84 829.90 € 869.74 € 1 043.69 € 
25 6220029 spolu rok 2013 1701 39.84 210.64 € 250.48 € 300.58 € 

26 6220023 spolu rok 2013 5422 39.84 747.96 € 787.80 € 945.36 € 
27 6220026 spolu rok 2013 6432 39.84 887.30 € 927.14 € 1 112.57 € 
28 621992 spolu rok 2013 16276 39.84 2 513.88 € 2 553.72 € 3 064.46 € 

29 6219997 spolu rok 2013 28330 39.84 3 908.09 € 3 947.93 € 4 737.52 € 

Spolu 312344 1144.44 42 378.50 € 43 522.94 € 52 227.53 € 
 
Tab. G Spotreba a náklady na elektrickú energiu v roku 2013 pre VO mesta Nová Baňa 

 
Namerané hodnoty účinníka v sebe nesú v blízkej budúcnosti riziko účtovania tarifnej prirážky za 

nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka cos φ (0,95), čo môže v nemalej miere zvýšiť náklady samosprávy 
na verejné osvetlenie. Výška tarifnej prirážky môže byť až 2,7 násobok poplatku za rezervovanú kapacitu a 3,1 
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násobok poplatku za distribúciu elektriny bez strát (ZS DIS), respektíve 1,6 násobok celkovej faktúry za odobratú 
elektrinu (SSE-D). 

V prípade mesta Nová Baňa by to znamenalo zvýšenie nákladov na niektorých RVO až o 60% !!! 
Odstránenie tohoto stavu je možné inštalovaním kompenzačných rozvádzačov alevo výmenou svietidiel s 
účinníkon 0,95 – 1,0. 

 
 Pre inštalovaný výkon cca. 107,785kW za predpokladu svietenia počas celej noci (3 900 - 4000 hod/rok – 

cca. 50,89%), za predpokladu vypínania niekoľkých svietidiel počas noci medzi 23:00 a 04:00 (cca. 26,67%), za 
predpokladu stmievania svietidiel typu Airtrace a Stela Long (cca. 22,44%) a cca. 5,922kW za predpokladu svietenia 
počas slávnostného obdobia (500 - 700 hod/rok) by v prípade plnej funkčnosti sústavy vrátane predpokladaných strát 
na vedení (cca. 10%) bola celková ročná spotreba viac ako 384MWh. Teoretické spotreby v rôznych časoch 
svietenia za rok uvádza tabuľka H. 

 
čas smievania 

(hod/rok) 
druh  

Príkon 
spolu 
(kW) 

čas 
svietenia 
na 100% 
(hod/rok) 

čas 
vypínania 
(hod/rok) 23W 38W 45W 

teoretická 
spotreba 
(kWh/rok) 

Počet 
svietidiel 

(ks) 

Verejné osvetlenie 

Kompaktná žiarivka 2x36W 20.33 3900 0 0 0 0 79 279 242 

Kompaktná žiarivka 2x36W 8.15 2075 1825 0     16 907 97 

Kompaktná žiarivka 1x36W 0.69 2075 1825 0     1 428 16 

Výbojka Philips Cosmopolis 60W 5.589 1710 0 0 0 2190 18 781 81 

Stela LED 60W 8.82 1220 0 1095 1095 490 23 821 147 

LED Cross 60W 0.06 3900 0 0 0 0 234 1 

LED 36W 0.216 3900 0 0 0 0 842 6 

Metal - halogenid 70W 0.08 3900 0 0     324 1 

Ortuťová výbojka RVL 125W 4.25 3900 0 0     16 563 31 

Ortuťová výbojka RVL 125W 4.795 2075 1825 0     9 950 35 

Sodíková výbojka 150W 18.53 3900 0 0     72 267 109 

Sodíková výbojka 150W 13.09 2075 1825 0     27 162 77 

Sodíková výbojka 250W 7.98 3900 0 0     31 103 29 

Sodíková výbojka 250W 4.675 2075 1825 0     9 701 17 

Sodíková výbojka 70W 8.13 3900 0 0     31 723 98 

Sodíková výbojka 70W 2.407 2075 1825 0     4 995 29 
spolu 107.785           345 078 1016 

spolu vrátane strát (10%) na 
vedení             379 586   

Vianočné osvetlenie 

Anjeli na stĺpy 0.45 700 3200 0     312 3 

Stromčeky na sĺpy 2.00 700 3200 0     1 398 11 

Vianočné kométy 1.19 700 3200 0     832 6 

Vianočné ornamenty 0.20 700 3200 0     139 2 

Vianočná ozdoba PF 2015 0.59 700 3200 0     416 2 

Vianočný stromček na námestí 1.50 700 3200 0     1 050 5 
spolu 5.922           4 145 29 

spolu vrátane strát (10%) na 
vedení 

  
          4 560   

 
Tab.  H Prehľad príkonov a spotreby jednotlivých zdrojov súčasnej sústavy VO 

  
Sústava verejného osvetlenia teda v súčasnosti dosahuje funkčnosť približne 81% pri porovnaní 

s fakturovanými údajmi. Je to spôsobené vypínaním niekoľkých svietidiel počas noci medzi 23:00 a 04:00, 
nefunkčnosťou niektorých svietidiel alebo nižším časom svietenia. 
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spotreba podľa 

inštalovaného príkonu 
spotreba podľa 

faktúr 
Inštalovaný výkon (kW) 113.707 92.454 

Inštalovaný výkon + 10% straty (kW) 125.078 101.699 

Spotreba (kWh) 384145.8 312344.0 

Funkčnosť sústavy (%) 100% 81% 

Teoretický čas svietenia (hod.) 3900 3171 

 
Tab.  I Analýza spotreby elektriny v roku 2013 pre VO mesta Nová Baňa 

 
 
 
3.7. Údržba VO mesta Nová Baňa 

 
Práce na údržbe spočívali v : 

 Výmena svetelných zdrojov svetla, tlmiviek v dôsledku opotrebovania, nefunkčnosti, skratu, 
vandalizmu. 

 Práce na rozvádzačoch – výmena ističov, poistiek, svorkovníc. 
 Kontrolná činnosť zopnutia VO, priebežnú kontrolu funkčnosti verejného osvetlenia. 
 

 Celkové ročné náklady na údržbu a správu  v roku 2013 dosiahli výšku 10 330.83 EUR bez DPH       
(12 397 Eur s DPH). 
 
 
 
 
3.8. Topológia VO vrátane RVO 

 
 Topológia existujúcich svetelných bodov a rozvádzačov je v grafickej podobe spracovaná v prílohe štúdie. 
Grafická časť je zanesená do mapy mesta. 
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Rekonštrukcia verejného osvetlenia  – Technická správa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objekt:       Verejné osvetlenie mesta Nová Baňa 
Časť:       projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia 
Miesto stavby:     Mesto Nová Baňa 
Investor:      Mesto Nová Baňa 
Dátum:      august – november 2014 
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1. Technická správa 
 
Identifikačné údaje stavby a investora 
 
Stavba: 
názov stavby: Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Nová Baňa 
odvetvie: Energetika 
miesto stavby: Katastrálne územie mesta Nová Baňa 
 
Navrhovateľ: 
investor: Mesto Nová Baňa 
Projektová dokumentácia:  
stupeň projektovej dokumentácie: Audit/Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby 
dátum spracovania: august - november 2014 
 
Zhotoviteľ: 
Michal Špes 
 
1.1. Prehľad východiskových podkladov 
 
1. Mapa obce v elektronickej podobe 
2. Obhliadka riešeného územia 
 
 
1.2. Bilančné údaje 
 
Elektroinštalácia 
Celkový inštalovaný príkon starej sústavy:  113,707 kW 
Celkový inštalovaný príkon Pi novej sústavy:  40,126 kW 
Koeficient súčasnosti príkonu β:  1,00 
Maximálny súčasný príkon pre odber Pp:  40,126 kW 
Ročná spotreba elektrickej energie Ar (3900hod/rok) vrátane strát: 156 491,4 MWh/rok 
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie podľa STN 34 1610:  III. 
 
 
1.3. Väzby medzi stavbou a okolitou výstavbou 
 

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Nová Baňa je vypracovaný podľa stavu osvetlenia 
komunikácií obce k dátumu 08-11/2014. Obnova verejného osvetlenia bude realizovaná postupne podľa možností 
investora. Pri výkopových prácach na cudzích pozemkoch je potrebné zabezpečiť potrebné vyjadrenia a povolenia 
štátnej a verejnej správy. 
 
 
1.4. Užívateľ a prevádzkovateľ 
 
 Užívateľom a prevádzkovateľom stavby bude investor stavby. 

 
Podrobnejšia analýza jednotlivých častí sústavy VO je v kapitole 3. Osvetľovacia sústava a jej časti je ako 

celok zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Celkový počet svietidiel sústavy VO je 1016ks.  
Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia mesta Nová Baňa 

je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu svietidiel. Súčasná sústava VO nie je schopná spoľahlivo 
plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň 
bezpečnosti.  

Časť mesta prešla rekonštrukciou, kde bolo 235 zastaraných svietidiel s vysokou energetickou 
náročnosťou vymenených za LED svietidla Stela Long, LED Cross (osvetlenie prechodov pre chodcov), CPO 
– TW svietidla Airtrace a parkové LED svietidla (osvetlenie cintorína) čo výrazne prispelo k zníženiu 
energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia. No zo všeobecného hľadiska je rekonštrukcia 
zvyšných svietidiel nutná.  
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  Predmetom projektu je návrh sústavy verejného osvetlenia mesta Nová Baňa. Samotnej príprave projektu 
predchádzala dôsledná inventarizácia verejného osvetlenia. Našim zámerom bolo navrhnúť takú koncepciu a 
realizovať také kroky, ktoré budú zaručovať vysokú efektivitu pri každom riešení s dôrazom na úsporu nákladov na 
prevádzku sústavy. Takýto stav je možné vytvoriť len  modernizáciou a rekonštrukciou technických zariadení sústavy 
verejného osvetlenia. 
 Technické riešenie projektu vychádzalo zo zadania mesta – zrealizovať komplexnú rekonštrukciu verejného 
osvetlenia, pri ktorej budú v maximálnej možnej miere využité technické poznatky z oblasti úspor, hospodárnosti 
prevádzky a údržby verejného osvetlenia. 
 
 Najväčší efekt úspory a vyššej úrovne efektívnej a účinnej prevádzky verejného osvetlenia v rámci projektu 
dosiahneme: 

o Výmenou zastaraných svietidiel v zlom technickom stave s vysokou energetickou náročnosťou za 
moderné svietidlá s výbornými svetelno–technickými parametrami a kvalitnou konštrukciou, ktorej 
prevedenie  sa prejaví v nižších udržiavacích nákladoch  a  dlhodobejšou životnosťou svietidiel. 

o Použitím moderných svetelných zdrojov s vysokým merným výkonom, nízkou spotrebou 
a s možnosťou prepínania príkonu v čase zníženej dopravnej hustoty. 

o Nahradením ďalších inštalačných prvkov za nové (výložníky, vedenia a rozvádzač)  
  

Výsledkom opatrení bude nová sústava verejného osvetlenia, ktorej stav zodpovedá všetkým technickým 
normám a požiadavkám. Prevádzkovanie tejto sústavy ďalej umožní: Zvýšiť úroveň osvetlenia mesta a minimalizovať 
náklady na: 

o Spotrebu elektrickej energie (regulácia prevádzkového napätia počas noci – mimo  špičky, 
stabilizácia napätia) – použitím elektronického predradníka s autonómnym prepínaním príkonu dôjde 
ku zníženiu príkonu svietidla  teda spotreby celej sústavy.  

o Prevádzku a správu verejného osvetlenia.  Bežné opravy svetelných bodov (navrhnuté svietidlá s 
vysokým stupňom krytia, ktorý bráni znečisteniu optickej časti). 

 
 
1.5. Základné body obnovy VO 
 

Body 
 Unifikácia a modernizácia svetelných miest 
 Zníženie energetickej náročnosti sústavy 
 Zvýšenie spoľahlivosti verejného osvetlenia 
 Zvýšenie estetického vzhľadu verejného osvetlenia 
 POUŽITÉ PREDPISY A NORMY 

Všetky riešenia podľa tohto projektu  zodpovedajú slovenskému právnemu poriadku a štandardom  STN a IEC, 
najmä : 
STN 33 2000-4-41+Oprava: 01-9/2009, STN EN 62305-1až4, vrátane Zmeny STN EN 62305-3: Z1-8/2008 + Oprava 
C1-2/2009, STN 33-2000-5-523(10/2004), STN 33-2000-4-473/O1-08/95, STN 33-2000-4-43+Oprava 1-10/2005, 
STN 34 3100 (08/2001), STN 34 3104, STN 33 2000-5-51/2010,  STN 33 2000-4-442, STN 33 2000-5-54-3/2008, 
STN 33 2000-5-52+Zmena: A1-9/2001 a normám súvisiacim. 
Podľa  zák.. č. 124/2006 Z.z. – neodstrániteľné nebezpečenstvá a riziká hrozia  iba  teoreticky  a  môžu  byť  
spôsobené  napr. deštrukciou  ochranných  opatrení - poškodenie elektrického  zariadenia  hrubým  násilím, resp. pri  
prekonaní iných  prekážok ( napr. mechanická  likvidácia  krytu, prekonanie výškového  rozdielu  pomocou  náradia a 
pod.). Ostané riziká budú kryté prevádzkovými predpismi a odbornou kvalifikáciou  pracovníkov.        

 
Normy-menovite 

STN 33 2000-1: 2009   Elektrické inštalácie budov. 1. časť: Rozsah platnosti, účel, základné princípy. 
STN 33 2000-3: 2000   Elektrické inštalácie budov. Časť 3: Stanovenie základných charakteristík. 
STN 33 2000-4-41: 2007+O1-2009   Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. 
STN 33 2000-4-42: 2001   Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 42: Ochrana pred 
tepelnými účinkami 
STN 33 2000-4-43: 2004+O1-2005   Elektrotechnické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 
43: Ochrana pred nadprúdom. 
STN 33 2000-4-43/C1: 2006   Elektrotechnické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: 
Ochrana pred nadprúdom. 
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STN 33 2000-4-47   Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Kapitola 47: Použitie ochranných 
opatrení na zaistenie bezpečnosti, Oddiel 471: Opatrenia na zaistenie ochrany pred úrazom el. Prúdom 
STN 33 2000-4-473: 1995   Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: 
Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom. 
STN 33 2000-4-473/O1   Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: 
Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom. 
STN 33 2000-5-523: 2004   Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Oddiel 
523: Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov. 
STN 33 2000-5-51: 2010  Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné 
pravidlá. 
STN 33 2000-5-52: 2001+A1-2001  Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, 
Kapitola 52: Elektrické rozvody 
STN 33 2000-5-54: 2008   Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie. 
STN 33 2000-7-714: 2003   Elektrické inštalácie budov, Časť7: Požiadavky na osobitné inštalácie  
alebo priestory, Oddiel 714: Inštalácie vonkajšieho osvetlenia  
STN TR 13201-1: 2005   Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 1: Výber tried osvetlenia  
STN EN 13201-2: 2005   Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 2: Svetelno-technické požiadavky  
STN EN 13201-3: 2005   Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 3: Svetelno-technický výpočet  
STN EN 13201 1-4: 2005   Osvetlenie pozemných komunikácií 
STN EN 60 529: 1993   Stupne ochrany krytom (Krytie – IP kód)  
STN 73 2400: 1986  Zhotovovanie a kontrola betónových konštrukcií 
STN 73 6110: 2004+/01-2006   Projektovanie miestnych komunikácií 
STN 73 6005+Za+Zb+Z1 až Z6   Priestorová úprava vedení technického vybavenia  
STN 73 6006: 1991+Z1+Z2 (2002)   Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami 
PNE 33 2000-1 Ochrana pred úrazom el. prúdom v prenosovej a distribučnej sústave. 
 

Napäťová sústava:  3+PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C 
        1+PEN AC 230V, 50Hz, TN-C-S 
 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (ochrana pred priamym dotykom) do      
1000 V je v zmysle STN 33 2000-4-41: 2007 

1. Základná izolácia živých častí čl. 411.2.1 
2. Zábranami alebo krytmi  čl. 411.2.2 
3. Umiestnenie mimo dosahu   

 
               Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche je v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 

1.Samočinné odpojenie pri poruche a pospájaním čl. 411.3.1 a 411.3.2 
 ( V prípade oceľových stožiarov pripojiť stožiar na ochranný vodič a uzemňovaciu sústavu ) 

 

 Dimenzovanie el. inštalácie proti skratu a preťaženiu je navrhnuté ističmi a poistkami podľa STN 33 2000-4-43, 
33 2000-4-473 a 33 2000-5-523. Skratová odolnosť prístrojov je vyššia ako maximálny  skratový prúd v mieste 
pripojenia, čo vyhovuje  podmienkam skratovej odolnosti. 

 Elektrické zariadenia riešené v tomto objekte sú v zmysle vyhl. č. 508/2009  zaradené z hľadiska miery 
ohrozenia do skupiny „B“ Elektrické zariadenia technické s vyššou mierou ohrozenia. Stupeň dôležitosti dodávky 
elektrickej energie podľa STN 34 1610 : 3. stupeň. 

 Vodič PEN v sieti TN-C vo vonkajšom rozvode sa musí uzemniť podľa STN 33 2000-4-41. Uzemnenie vykonať 
okrem konca vedenia aj na všetkých dostupných miestach uzemnenia distribučnej NN siete  

 
Prostredie a krytie 
Podľa protokolu o prostredí priloženého ako súčasť tohto projektu je zariadenie inštalované v prostredí: 

             Určenie vonkajších vplyvov podľa normy STN 33-2000-5-51: 
 

Kompenzácia účinníka 
Všetky použité svietidlá sú kompenzované pre cos φ min 0,95. 
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2. Rekonštrukcia podľa svetelných zdrojov 
 

 V rámci zhodnotenia technického stavu verejného osvetlenia sme navrhli riešenie jeho obnovy. Nasledovná 
tabuľka vyjadruje návrh obnovy sústavy verejného osvetlenia podľa svetelných zdrojov. V rámci obnovy sústavy 
verejného osvetlenia navrhujeme vykonať modernizáciu na zariadení verejného osvetlenia výmenou 771ks svietidiel. 
V nasledujúcich tabuľkách sa nachádza porovnanie pôvodnej a novej sústavy z pohľadu svetelných zdrojov.  

Svietidlá Airtrace s CPO – TW svetelným zdrojom, LED svietidlá Stela Long, parkové LED svietidlá 
v cintoríne a LED Cross pri prechode pre chodcov nebudú predmetom rekonštrukcie. Ich výmena nie je 
nutná. Celkovo sa jedná o 235ks svietidiel (v priložených tabuľkách sú vyznačené sivou farbou).  

 
 

PÔVODNÁ SÚSTAVA PODĽA INŠTALOVANÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV 

druh  
Príkon celého 
svietidla (W) 

ks kW % (ks) % (kW) 

Verejné osvetlenie 

Kompaktná žiarivka 2x36W 84 339 28.476 33% 26% 

Kompaktná žiarivka 1x36W 43 16 0.688 2% 1% 

Výbojka Philips Cosmopolis 60W 69 81 5.589 8% 5% 

Stela LED 60W 60 147 8.82 14% 8% 

LED Cross 60W 60 1 0.06 0% 0% 

LED 36W 36 6 0.216 1% 0% 

Metal-halogenid 70W 83 1 0.083 0% 0% 

Ortuťová výbojka RVL 125W 137 66 9.042 6% 8% 

Sodíková výbojka 150W 170 186 31.62 18% 29% 

Sodíková výbojka 250W 275 46 12.65 5% 12% 

Sodíková výbojka 70W 83 127 10.541 13% 10% 

spolu   1016 107.785 100% 100% 

Vianočné osvetlenie 

Anjeli na stĺpy 148.5 3 0.4455 10.34% 7.52% 

Stromčeky na sĺpy 181.5 11 1.9965 37.93% 33.71% 

Vianočné kométy 198 6 1.188 20.69% 20.06% 

Vianočné ornamenty 99 2 0.198 6.90% 3.34% 

Vianočná ozdoba PF 2015 297 2 0.594 6.90% 10.03% 

Vianočný stromček na námestí 300 5 1.5 17.24% 25.33% 

spolu   29 5.922 100% 100% 
 
 

NOVÁ SÚSTAVA – V PÔVODNOM ROZSAHU 

Verejné osvetlenie 

svietidlo Príkon svietidla (W) ks kW % (ks) % (kW) 

Výbojka Philips Cosmopolis 60W 69 81 5.589 8% 16% 

Stela LED 60W 60 147 8.82 15% 26% 

LED Cross 60W 60 1 0.06 0% 0% 

LED 36W 36 6 0.216 1% 1% 

MINI Luma 14W - výmena 14 36 0.50 4% 1% 

MINI Luma 19W - výmena 19 324 6.16 32% 18% 

MINI Luma 27W - výmena 27 214 5.78 21% 17% 

MINI Luma 31W - výmena 31 122 3.78 12% 11% 

MINI Luma 36W - výmena 36 22 0.79 2% 2% 

MINI Luma 47W - výmena 47 45 2.12 4% 6% 

Stela Round 49W - výmena 49 8 0.39 1% 1% 

spolu   1006 34.204 100% 100% 
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Vianočné osvetlenie 

svietidlo Príkon svietidla (W) ks kW % (ks) % (kW) 

Anjeli na stĺpy 148.5 3 0.4455 10.34% 7.52% 

Stromčeky na sĺpy 181.5 11 1.9965 37.93% 33.71% 

Vianočné kométy 198 6 1.188 20.69% 20.06% 

Vianočné ornamenty 99 2 0.198 6.90% 3.34% 

Vianočná ozdoba PF 2015 297 2 0.594 6.90% 10.03% 

Vianočný stromček na námestí 300 5 1.5 17.24% 25.33% 
spolu   29 5.922 100% 100% 

 
Tab. J Topológia súčasného a nového stavu podliehajúceho rekonštrukcii 

  
 Svietidlá na podperných bodoch č. 1577, 1578, 1579, 1581, 1582, 1583, 1585, 1586, 1587, 1589, 1590, 
1591 (12ks) budú zrušené, rovnako, ako svietidlo na podpernom bode č. 1249E, kde sú inštalované 2ks 
svietidlá na jednom drevenom stožiari! 

Odpojené svietidlá typu „HR“ na podperných bodoch č. 1492A, 1492B a 1492C v časti Bukovina 
(uvedené v grafickej časti projektu) budú predmetom rekonštrukcie! 
 

Celkový inštalovaný výkon sústavy verejného osvetlenia vrátane slávnostného osvetlenia súčasnosti 
dosahuje hodnotu cca. 113,707kW. V navrhovanej sústave bez doplnenia celkový inštalovaný výkon 
s vianočným osvetlením klesne na 40,126kW. 
 Na splnenie normou požadovaných parametrov resp. k priblíženiu sa k splneniu noriem osvetlenia 
komunikácií by bolo nutné doplnenie svietidiel na každý stožiar ak je to vo finančných možnostiach 
samosprávy. V prípade niektorých stožiarov, ktoré sú príliš vzdialené od osvetľovanej komunikácie alebo 
prílišnej vzdialenosti medzi jednotlivými stožiarmi, napriek osadeniu na každý stožiar nie je možné splniť 
požiadavky normy. Doplnenie ďalších svietidiel však zvyšuje investičné náklady a teda ďalšie rozširovanie 
verejného osvetlenia je na finančných možnostiach obce.   
 
 
2.1. Technický popis rozsahu rekonštrukcie 

 
V sústave verejného osvetlenia je 1015ks svietidiel a 1ks reflektor v súčasnosti prevádzkovaných na 561ks 

predpätých betónových stožiaroch nn vedenia, 387ks na oceľových stožiaroch, 38ks na drevených stožiaroch (z 
ktorých 2ks sú inštalované na jednom drevenom stožiari), 1ks na nástrešníku (č. 989), 20ks na historizujúcich 
stožiaroch a 9 ks svietidiel sú umiestnené na fasáde domu (č. 43, 42, 97, 249A, 249B, 249C, 1008, 1008B, 1395). 

V rámci rekonštrukcie navrhujeme výmenu 771ks svietidiel. Demontovaných bude 787ks svietidiel 
vrátane odpojených svietidiel na podperných bodoch č. 1492A, 1492B a 1492C. Pre svetelné miesta navrhujeme 
použiť existujúce stožiare. Pôvodné svietidlá budú vymenené za nové. Celkovo bude inštalovaných 36ks svietidiel 
s LED zdrojom s príkonom do 14W na osvetlenie chodníkov ktoré budú inštalované na oceľové stožiare, 324ks 
svietidiel s LED zdrojom s príkonom do 19W hlavne na osvetlenie užších vedľajších komunikácií, 214ks svietidiel 
s LED zdrojom s príkonom do 27W na osvetlenie vedľajších ciest, 122ks svietidiel s LED zdrojom s príkonom do 
31W na osvetlenie hlavných komunikácií, 22ks svietidiel s LED zdrojom s príkonom do 36W, ktoré budú inštalované 
na 8 až 12m oceľové stožiare, 45ks svietidiel s LED zdrojom s príkonom do 47W, ktoré budú inštalované na Školskú 
ulicu, ktorá je hlavný vstup do mesta a 8ks svietidiel s LED zdrojom s príkonom do 49W. Všetky cestné svietidlá 
musia byť identického typu s jednotným designom. V rámci rekonštrukcie navrhujeme premiestniť svietidlo č. 
1433 na podperný bod č. 1441. 

Historizujúce stožiare na podperných bodoch č. 1577, 1581, 1585, 1589, 1593, 1594, 1595, 1596 
navrhujeme vymeniť za nové 4,5m parkové stožiare, tým svietidlá typového označenia Guľa (Globe) v súčasnosti 
umiestnené po štyroch kusoch na jednom oceľovom stožiari (podp. b.: 1577-1580, 1581-1584, 1585-1588, 1589-
1592) budú nahradené  jedným Stela Round svietidlom s príkonom do 47W, ktoré bude umiestnené priamo na 
stožiari bez použitia výložníkov. V rámci výstavby sú navrhnuté nové oceľové bezpäticové stožiare výšky 5m 
s povrchovou úpravou práškovou polyuretánovou farbou v odtieni podľa výberu investora.  

Reflektor s vysokotlakovou metal - halogenidovou výbojkou s príkonom do 83W nachádzajúci sa na 
podpernom bode č. 1573 (vyznačené v projektovej dokumentácie) navrhujeme vymeniť za svietidlo MINI Luma 
s príkonom do 19W. 

Pri rekonštrukcií bude vymenených 470ks výložníkov za nové, nakoľko súčasný stav výložníkov je 
nevyhovujúci. Demontovaných bude 469ks výložníkov na ktorých sú inštalované svietidla a jedná konzola, na ktorej 
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je umiestnený reflektor. Výložníky uchytené na fasáde (č. 43, 42, 97, 249A, 249B, 249C, 1008, 1008B, 1395) a na 
nástrešníku (č. 989), nebudú predmetom rekonštrukcie. 

V existujúcich oceľových stožiaroch bude vymenená elektrovýzbroj (stožiarová svorkovnica s istením) 
vrátane prívodných vodičov vedených vo vnútri stožiara ku svietidlu. Pri stožiaroch s poškodenou pätkou alebo 
dvierkami bude laminátová pätka vymenená za novú a dvierka budú doplnené. 

Nové svietidlá budú inštalované v prípade betónových stožiarov pod nn vedenie vo vzdialenosti najmenej 1m 
od vonkajšieho NN rozvodu. Výška umiestnenia svietidla nad komunikáciou bude približne 7,0 metra. V rámci 
svietidla bude použitý elektronický predradník s autonómnym prepínaním príkonu na 70%. Prepnutie v letnom čase 
sa uskutoční približne o 23:00 (v zimnom čase 22:00). Hodnota zníženého výkonu zostane až do vypnutia verejného 
osvetlenia. 

V rámci rekonštrukcie navrhujeme vykonať úpravu na rozvádzačoch č. 1, 3, 6, 14 a 15 vo forme 
výmeny spínania na astronomické hodiny. Rozvádzače č. 8, 16, 19 a 29 sú v dobrom technickom stave bez 
nedostatkov, ich rekonštrukcia nie je nutná, pričom ostatné RVO (20ks) musia byť predmetom rekonštrukcie 
z dôvodu zlého technického stavu. 

V rámci rekonštrukcie odporúčame upraviť napojenie jednotlivých vedení na fázy tak, aby bolo zaťaženie fáz 
rovnomerné. 

Nové rozvádzače budú riešené ako závesné na podperné body nn siete v identickej pozícii ako 
pôvodné rozvádzače. Prípojný kábel AYKY-J 4x16 bude zo vzdušného rozvodu nn vedenia zvedený do prípojkovej 
istiacej skrine SPP2. Zo skrine SPP2 bude káblom AYKY-J 4x16 napájaný rozvádzač verejného osvetlenia.  Prechod 
káblov po betónovom stožiari nn vedenia do zeme bude chránený chráničkou minimálne do výšky 2,5 metra. 
Chránička sa pripevní k stĺpu nn vedenia pomocou sťahovacích Fe pások.  

Samotnú skrinku SPP2, istenie prípojky, zvod do prípojkovej skrine zabezpečí prevádzkovateľ 
distribučného vedenia v obci. 

Výzbroj rozvádzača bude tvoriť hlavný istič (istenie jednotlivých rozvádzačov uvádza tabuľka K) a príprava 
pre fakturačný elektromer (min. priestor 200mm/400mm/160mm) a HDO (min. priestor 150mm/200mm/160mm). Na 
spínanie bude použitý stýkač ovládaný astronomickým kalendárom. Z rozvádzača budú vychádzať 3 vetvy 
vzdušného holého vedenia typu Alfe 25. V rozvádzači sa inštaluje osvetlenie RVO a jedna zásuvka 16A/230V. 
Zaťaženie jednotlivých fáz musí byť rovnomerné.  

 
1. L1 fáza – čierna 
2. L2 fáza – hnedá 
3. L3 fáza – čierna 
4. PEN – zelenožltá (TN-C) 
5. PE – zelenožltá (TN-S) 
6. N – bledomodrá 

 
 
2.2. Špecifikácia použitých zariadení 
 
2.2.1. Stožiare a výložníky 

 
 

Výložníky  pre predpäté betónové stožiare použité v rámci rekonštrukcie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Upevnenie výložníka na stĺp nn vedenia je možné realizovať pomocou závitovej tyče alebo upínacej nerezovej 

pásky napr. „Bandimex“. V prípade výložníkov je nutné uhol, dĺžku a výšku vyloženia prispôsobiť konkrétnym 
požiadavkám resp. svetelno-technickému výpočtu. Vo všeobecnosti však platí, dĺžku vyloženia je nutné 
prispôsobiť aktuálnej vzdialenosti stožiara od komunikácie aby svietidlo bolo čo najbližšie k hrane 
komunikácie!!! 
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2.2.2. Svietidlá - technické parametre 
 
 Svietidlo musí byť chladené iba pasívne, nie aktívne za použitia ventilátorov alebo podobných zariadení. 
Tieto zariadenia zvyšujú poruchovosť svietidlá a zároveň i jeho spotrebu. 
 
Energetické a svetelno-technické parametre cestných svietidiel: 

 trieda ochrany I., IP 66 pre celé svietidlo, t.j. v elektrickej aj optickej časti, 
 priestory optickej a predradníkovej časti musia byť vzdialenostne oddelené, aby nedochádzalo k 

vzájomnému otepľovaniu medzi zdrojmi LED a predradníkom, pričom každý priestor je separátne    
 utesnený svojim vlastným tesnením 
 stupeň ochrany svietidla proti mechanickým nárazom min. IK09, 
 teleso svietidla vrátane príruby vyrobené z hliníka technológiou vysokotlakového liatia s povrchom ošetreným 

odolnou práškovou farbou s celkovou váhou max. 10kg. 
 tienidlo z plochého tvrdeného skla brániace úniku svetla do horného polpriestoru, tienidlo musí byť 

vymeniteľné 
 údržba svietidla musí byť možná bez použitia náradia 
 svietidlo musí byť v otvorenej polohe zaistené aretovateľným mechanizmom zabraňujúcim   

samovoľnému zatvoreniu svietidla na umožnenie servisu priamo na stožiari. 
 predradníková časť musí byť vymeniteľná bez použitia náradia, 
 LED modul musí byť vymeniteľný, 
 náhradná teplota chromatičnosti LED musí byť približne 4000 K (neutrálna biela). 
 index podania farieb zdrojov LED musí byť aspoň 70 pre dostatočne verné podanie farieb. 
 zabudovaná technológia bezpečnej údržby – automatické odpojenie napájania pri otvorení svietidla, 
 zabudovaná tepelná ochrana LED a predradníkov, pri prehriatí znížia príkon na zamedzenie poškodenia      

LED, 
 svietidlo musí byť vybavené univerzálnou prírubou umožňujúcou uchytenie na výložník alebo stĺp Ø 32-      

60 mm, 
 svetelný tok vyžarovaný iba do dolného priestoru, t.j. svetelné emisie horizontálne alebo smerom dohora       

0 cd/klm, 
 svietidlo musí umožňovať naklonenie pri uchytení na výložník minimálne v rozsahu -10° +10° a pri 

uchytení na stožiar v rozsahu 0° až 10° z dôvodu možnosti zachovania 0% svetelného toku do horného       
polpriestoru prispôsobením uhla voči vykožníku a stožiaru, 

 každá individuálna LED musí byť osadená identickou čírou šošovkou odolnou proti UV žiareniu   
zaisťujúcou vyžarovaciu charakteristiku svietidla, 

 svietidlá musia byť vybavené funkciou udržovania konštantného svetelného toku 
 svietidlo musí byť vybavené elektronickým predradníkom možnosťou autonómného stmievania, stmievania 

pomocou signálu 0-10V alebo systémom DALI 
 stmievanie musí prebiehať v štyroch nasledovných stupňoch rešpektujúcich záťaž komunikácie: 

o stupeň 1: čas zapnutia‘ až 22:00 100% intenzita 
o stupeň 2: 22:00 až 24:00 70% intenzita 
o stupeň 3: 24:00 až 04:30 50% intenzita 
o stupeň 4: 04:30 až ‚čas vypnutia‘ 100% intenzita 

 počiatočný merný výkon svietidla, daný podielom svetelného toku svietidla (nie svetelným zdrojom) 
vyžiareného a príkonom svietidla vrátane predradníkovej časti, musí byť min. 115 lm/W, 

 maximálne účinné rozloženie svetelného toku v osi komunikácie, ktoré je potrebné dodržiavať z dôvodu,       
že pri rekonštrukcii osvetlenia v nie je možné ovplyvniť vzdialenosť medzi stĺpmi a montážnu výšku, 
keďže svietidlá sa montujú na existujúce podperné body siete NN s bežným rozstupom 30 a viac m a       
bežnou montážnou výškou 7,0 m 

 svietidlo musí byť v rámci elektrickej výbavy vybavené prepäťovou ochranou s ochranou do min 10 kV       
pri prevádzkovom napätí 100-277V. 

 životnosť zdrojov LED garantovaná výrobcom musí byť minimálne 100 000 hodín prevádzky alebo 20       
rokov (podľa toho, čo nastane skôr). 

 poskytovaná záruka výrobcu na svietidlo musí byť minimálne 5 rokov na svietidlo aj predradník. 
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Energetické a svetelno-technické parametre parkových svietidiel: 
 trieda ochrany I., IP 66 pre celé svietidlo, t.j. v elektrickej aj optickej časti, 
 teleso svietidla vrátane príruby vyrobené z hliníka technológiou vysokotlakového liatia s povrchom   

ošetreným odolnou práškovou farbou s celkovou váhou max. 8kg. 
 stupeň ochrany svietidla proti mechanickým nárazom min. IK10, 
 celo-hliníkové teleso svietidla s povrchom ošetreným odolnou práškovou farbou podľa výberu  

investora/architekta 
 dizajn svietidla – svietidlo by malo byť symetrického kruhového tvaru s uchytením na stožiar v osi 

svietidla, zdroje LED usporiadané symetricky do kruhu po obvode svietidla, tvar svietidla možno popísať      
ako „diskovitý“, t.j. pomer priemeru a hrúbky svietidla by mal byť cca 6:1 

 zabudovaná tepelná ochrana LED a predradníkov., 
 svietidlo musí byť chladené iba pasívne 
 svietidlo musí byť vybavené univerzálnou prírubou umožňujúcou uchytenie na stĺp Ø 60-76 mm, 
 každá individuálna LED musí byť osadená identickou čírou šošovkou odolnou proti UV žiareniu 
 zaisťujúcou vyžarovaciu charakteristiku svietidla, 
 svietidlá musia byť vybavené funkciou udržovania konštantného svetelného toku 
 náhradná teplota chromatičnosti LED musí byť približne 4 000 K (neutrálna biela). 
 index podania farieb zdrojov LED musí byť aspoň 70 pre dostatočne verné podanie farieb. 
 svietidlo musí byť vybavené elektronickým predradníkom s autonómnym systémom stmievania.  
 stmievanie musí prebiehať v štyroch nasledovných stupňoch rešpektujúcich záťaž komunikácie: 

o stupeň 1: čas zapnutia‘ až 22:00 100% intenzita 
o stupeň 2: 22:00 až 24:00 70% intenzita 
o stupeň 3: 23:00 až 04:30 50% intenzita 
o stupeň 4: 04:30 až ‚čas vypnutia‘ 100% intenzita 

 prevádzková účinnosť minimálne 89% 
 počiatočný merný výkon svietidla, daný podielom svetelného toku svietidla (nie svetelným zdrojom)  
 vyžiareného a príkonom svietidla vrátane predradníkovej časti, musí byť minimálne 105 lm/W, 
 životnosť zdrojov LED garantovaná výrobcom musí byť minimálne 100 000 hodín prevádzky alebo 20      

rokov (podľa toho, čo nastane skôr). 
 

 
 

2.2.3. Ostatné  
 

Prepichovacie svorky na izolovaný vodič: Skladajú sa z 2 plastových častí, v ktorých sa nachádzajú ozubené 
svorky. Počas doťahovania skrutky preniknú prepichovacie čeľuste cez izoláciu a tak zabezpečia dokonalý kontakt. 
Po dotiahnutí sa odtrhne hlava matice. Univerzálne prúdové svorky sú určené na napojenie na holé AlFe vedenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Obr. 10  
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2.3. Údržba verejného osvetlenia 
 
Ako každé technické zariadenie aj zariadenia a prístroje sústavy VO  zaradené do prevádzky podliehajú 

svojej technickej a efektívnej životnosti. Verejné osvetlenie je zariadenie inštalované vo vonkajšom prostredí. Údržba 
je jedným zo základných predpokladov udržania optimálnych parametrov zariadenia, dostatočnej efektívnej životnosti 
a stabilnej osvetlenosti. Údržba sústav verejného osvetlenia znamená preventívnu údržbu, nahrádzanie 
opotrebovaných a chybných častí osvetľovacej sústavy. Dôležitou činnosťou údržby je zabezpečiť bezpečnosť 
elektrického zariadenia podľa platných STN-EN a zabezpečovať pravidelné vykonávanie predpísaných revízii. 
Ďalšou dôležitou činnosťou údržby je upozorňovať na technické nedostatky zvereného zariadenia s cieľom o ich 
odstránenie.  

 
Údržba sústav verejného osvetlenia realizuje preventívne údržbové práce podľa platných STN-EN 

a kontrolnú činnosť na: 
 Vzdušnom lanovom a zemnom káblovom vedení VO 
 Ovládacích zariadeniach 
 Stožiaroch 
 Svietidlách 
 Rozvádzačoch 
 Konzervácia nosných častí a prístroj voči poveternostným vplyvom 
 Prevádzkovanie zariadenia podľa ročných harmonogramov a vedenie záznamov o stave 

prevádzkovaného zariadenia 
 Opravy porúch svietidiel  
 Odstraňovanie káblových porúch  
 Výmena chybných výbojok a iných chybných častí zariadenia. 
 Zabezpečenie likvidácie chybných výbojok a žiariviek podľa predpisov o nakladaní s nebezpečným 

odpadom. 
 

Plán údržby sústavy verejného osvetlenia 

  pre sodíkové výbojky pre LED 

Výmena svetelných zdrojov 4 roky –– 

Čistenie svetelnočinných častí pri výmene svetelných zdrojov 4 roky 

Výmena svietidiel 20 rokov 20 rokov 

Náter stožiarov 5 rokov 5 rokov 

Revízie 3 roky 3 roky 

 
Tab. K Plán údržby sústavy VO 

 
 

Kontrolná činnosť 
 

Kontrolná činnosť vyplýva z povinnej starostlivosti a údržby o elektrické zariadenie vrátane odborných 
protokolovaných skúšok podľa STN 33 1500 a ďalších noriem súvisiacich s verejným osvetlením. 

 
 
Preventívna údržba  
 
Preventívna údržba je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky verejného osvetlenia. Plánované údržbové práce 

ako hromadná výmena svetelných zdrojov, výmena kompenzačných kondenzátorov po efektívnej životnosti a náter 
stožiarov alebo zatesnenie pätíc sú činnosťami, ktoré zvyšujú životnosť a funkčnosť systému, a tým zabraňujú 
vážnym poruchám a nepredpokladaným finančným investíciám. 
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Bežná údržba a odstraňovanie závad 
 

 Operatívna výmena chybných svetelných zdrojov  
 Operatívna výmena chybných častí svietidiel  alebo poškodených svietidiel. 
 Skupinová výmena a rekonštrukcia starých svetelných miest 
 Čistenie svietidiel a rekonštrukcia tesnení a čistenie elektrických spojov svorkovníc. 
 Odstraňovanie porúch spôsobených vandalizmom, poveternostnými vplyvmi alebo dopranými nehodami. 
 Servisná a obchodná činnosť 
 Rozširovanie a doplňovanie údržby o nové časti sústavy 
 Spolupráca s externými dodávateľmi na investičnej výstavbe  

 
Činnosti správy a dispečingu 
 

 Zabezpečenie nahlasovania porúch občanmi 
 Riadenie odstraňovania nahlásených porúch a sťažností 
 Obsluha pre spínanie a vypínanie sústavy, riešenie núdzových a vážnych havarijných stavov.  
 Činnosti evidencie na zariadení sústavy VO. 
 Záznam  prevádzkových stavov a parametrov. 
 Vyhodnocovanie efektívnosti  prevádzky. 
 Sumarizácie vykonaných prác. 
 Plánovanie investícií do správy a obnovy sústav VO. 
 Aktualizácia mapových dokumentácii – pasportu sústavy. 

 
 
 
2.4. Vyhodnotenie úspor elektrickej energie a návratnosti investície 
 

Výpočet úspor elektrickej energie so zohľadnením úspor dosiahnutých reguláciou intenzity rekonštruovaných 
častí bol určený na základe znalosti pôvodnej štruktúry (vid. kapitola 3.1 – svetelné zdroje) a skutočných spotrieb 
elektrickej energie z roku 2013. Úspory sú kalkulované na základe predpokladaného času svietenia 3 900 hodín 
ročne.  
 V návrhu sa počíta so znižovaním výkonu verejného osvetlenia pomocou elektronického predradníka na 
6,5hodín denne podľa matematicky určenej polnoci. Svietiť na 50% sa bude 1 642,5 hodín/rok (4,5hod. x 365dní), na 
70% sa bude 730 hodín/rok (2hod. x 365dní) a na 100% sa bude 1557,5 hodín/rok (3 900hod. – 1 642,5hod. - 
700hod.) z celkového počtu 3900 hodín/rok.  
 V nasledujúcich tabuľkách sú určené úspory rekonštruovaného verejného osvetlenia.  
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pôvodná sústava nová sústava s reguláciou 

 
podľa 

inštalovaného 
príkonu 
(100% 

funkčnosť) 

podľa faktúr 
(81% 

funkčnosť) 

100% 
funkčnosť 

úspora  pri 100% 
funkčnosti 
súčasnej 
sústavy 

Počet svetelných miest (ks) 1016 1016 1006 10.00 

Inštalovaný príkon (kW) 113.707 92.454 40.13 73.58 

Inštalovaný príkon + straty (kW) 125.0777 101.699 44.14 80.94 

Inštalovaný príkon na 1svetelné miesto (W) 111.9 91.0 39.9 72.03 

Spotreba na 1 svetelné miesto (kWh/rok) 
              

378.10  
307.43 113.968 264.13 

Spotreba na všetky svetelné miesta (kWh/rok) 384 146 312 344 114 652 269 492 

Cena elektriny a distribúcie 52 120.48 € 42 378.50 € 15 555.83 € 36 564.65 

Rezervovaná kapacita (istič) 1 144.44 € 1 144.44 € 1,144.44 € 0.00 

Cena EE spolu (€ bez DPH) 53 264.92 € 43 522.94 € 16 700.27 € 36 564.65 € 

Cena EE (€/kWh bez DPH) 0.1357 € 0.1357 € 0.1357 € 0.1357 € 

Cena údržby (€ bez DPH) 10 330.83 € 5 030.00 € 5 300.83 € 

Celková ročná úspora (€ bez DPH):    41 865.48 € 

 
Tab. L Úspory rekonštruovaného verejného osvetlenia s porovnaním celkovej spotreby inštalovaného príkonu 

  
  
  V prípade rekonštrukcie vo vyššie spomínanom rozsahu predpokladáme celkové ročné finančné 
úspory na spotrebe elektriny a údržbe na úrovni 41 865,48 Eur bez DPH (pri uvažovanej 100% funkčnosti 
existujúcej sústavy), čo tvorí úsporu vo výške cca. 68,65% z pôvodnej teoretickej spotreby. 
 
 
 
 
Prílohy: 
 Situácia – Súčasný stav 

Rozpočet 

 



Rozpočet - Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Nová Baňa

Popis MJ Množstvo
Cena 

jednotková
Materiál Montáž Ostatné Cena celkom

EUR bez DPH EUR bez DPH EUR bez DPH EUR bez DPH EUR bez DPH

DEMONTÁŽNE PRÁCE

Demontáž svietidla ks 787 6,00 4 722,00 4 722,00

Demontáž výložníka  ks 470 8,50 3 995,00 3 995,00

Demontáž oceľových stožiarov, likvidácia ks 8 40,00 320,00 320,00

Demontáž základu stožiara v chodníkoch - betón, asfalt 
do MH=6m, odvoz sutiny na skládku

ks 8 70,00 560,00 560,00

Odvoz a likvidácia ks 787 2,50 1 967,50 1 967,50

Demontáž RVO ks 20 80,00 1 600,00 1 600,00

MONTÁŽNE PRÁCE

Výložník na betonový stožiar V05A ks 174,00 30,00 5 220,00 5 220,00

Výložník na betonový stožiar V05B ks 5,00 42,00 210,00 210,00

Výložník na betonový stožiar V05C ks 4,00 35,00 140,00 140,00

Výložník na betonový stožiar V10A ks 102,00 40,00 4 080,00 4 080,00

Výložník na betonový stožiar V10B ks 1,00 55,00 55,00 55,00

Výložník na betonový stožiar V10C ks 4,00 40,00 160,00 160,00

Výložník na betonový stožiar V15A ks 44,00 45,00 1 980,00 1 980,00

Výložník na betonový stožiar V15B ks 1,00 62,00 62,00 62,00

Výložník na betonový stožiar V15C ks 1,00 45,00 45,00 45,00

Výložník na betonový stožiar V20A ks 124,00 55,00 6 820,00 6 820,00

Výložník na betonový stožiar V20B ks 3,00 75,00 225,00 225,00

Výložník na betonový stožiar V20C ks 7,00 59,00 413,00 413,00

Montáž - Výložník ks 470,00 11,00 5 170,00 5 170,00

Svietidlo parkové LED do 49W ks 8,00 850,00 6 800,00 6 800,00

Svietidlo LED do 47W (40 x LED) ks 45,00 470,00 21 150,00 21 150,00

Svietidlo LED do 36W (20 LED) ks 22,00 450,00 9 900,00 9 900,00

Svietidlo LED do 31W (20 LED) ks 122,00 435,00 53 070,00 53 070,00

Svietidlo LED do 27W (20 x LED) ks 214,00 420,00 89 880,00 89 880,00

Svietidlo LED do 19W (12 x LED) ks 324,00 370,00 119 880,00 119 880,00

Svietidlo LED do 14W (12 x LED) ks 36,00 350,00 12 600,00 12 600,00

Montáž - Svietidlo LED ks 771,00 22,00 16 962,00 16 962,00

Prepichovacia svorka/univerzálna svorka ks 940,00 4,50 4 230,00 4 230,00

Montáž - Prepichovacia/univerzálna svorka ks 940,00 1,00 940,00 940,00

Kábel silový medený CYKY  3Cx01,5 m 4523,00 0,70 3 166,10 3 166,10

Montáž - Kábel silový medený CYKY  3Cx01,5 m 4523,00 0,70 3 166,10 3 166,10

Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi 
včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm

m 20,00 3,10 62,00 62,00

Uzemnenie stožiara vrátane svoriek ks 8,00 33,00 264,00 264,00
Dodávka guľatiny FeZn ø=10 mm2, vrátane podružného 
materiálu

m 16,00 3,40 54,40 54,40 108,80

Uzemňovacia tyč 2 m vrátane svorky ks 8,00 21,00 168,00 168,00 336,00
Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2045 ks 283,00 38,20 10 810,60 10 810,60
Protikorózny náter stožiarov do výšky 10 m ks 283,00 55,00 15 565,00 15 565,00
Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie 
svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do 
priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre 

svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.

ks 283,00 19,36 5 478,88 5 478,88

Ukončenie vodičov . vč. zapojenia a vodičovej koncovky 
do 16 mm2

ks 2264,00 0,88 1 992,32 1 992,32

Montáž - Výkop jamy pre stožiar ks 8,00 65,00 520,00 520,00

Púzdrový základ pre stožiar bezprírubový verejného 
osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 4.5 m

ks 8,00 150,00 1 200,00 1 200,00

Stožiar oceľový v=4,5 m pozinkovaný + RAL podľa 
výberu investora

ks 8,00 380,00 3 040,00 3 040,00 6 080,00

Montáž stožiara do výšky 4.5 m, doprava (z blizkej 
skladky) a montáž stožiara, osadenie do 
základu,zatiahnutie kábla

ks 8,00 120,00 960,00 960,00

RVO

Rozvádzač RVO, do 3x40A/400V, astrohodiny ks 20,00 950,00 19 000,00 19 000,00

Montáž - Rozvádzač RVO, do 3x40A/400V pilierový ks 2,00 220,00 440,00 440,00

Montáž - Rozvádzač RVO, do 3x40A/400V stožiarový ks 18,00 160,00 2 880,00 2 880,00

Úprava existujúceho RVO, výmena spínania na 
astrohodiny

ks 5,00 450,00 2 250,00 2 250,00

Montáž chráničky do ø63mm na betónový stožiar so 
zatiahnutím kábla

m 2,00 2,30 4,60 4,60

Pevná plastová rúra 750 N priemer 63 mm m 2,00 3,80 7,60 7,60
Dodávka guľatiny FeZn ø=10 mm2, vrátane podružného 
materiálu

m 6,00 3,40 20,40 20,40

Uzemnenie RVO ks 4,00 25,00 100,00 100,00
Poistková skriňa na stožiar, do 3 x 100 A   ks 2,00 10,80 21,60 21,60
Skriňa SPP, vr. istenia a upevnenia   ks 2,00 55,80 111,60 111,60
Montáž nosiča rúrok   ks 4,00 4,20 16,80 16,80
Držiak zvodových rúr   ks 4,00 5,50 22,00 22,00
Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený 
AYKY 1 kV do 4x25

m 44,00 2,00 88,00 88,00



Rozpočet - Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Nová Baňa

Popis MJ Množstvo
Cena 

jednotková
Materiál Montáž Ostatné Cena celkom

EUR bez DPH EUR bez DPH EUR bez DPH EUR bez DPH EUR bez DPH

Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x25 m 44,00 1,75 77,00 77,00
Chránička káblová ohybná, spevnená Kopoflex 63 m 6,00 0,80 4,80 4,80
Pokládka chráničky priemeru 63mm do výkopu m 6,00 1,10 6,60 6,60
Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, odvoz 
výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, zásyp, 
uvedenie do pôvodného stavu

m 6,00 14,40 86,40 86,40

MONTÁŽ SAMONOSNÉHO KÁBLA

OSTATNÉ

Podružný materiál % 1,00 3 734,03 3 734,03 3 734,03

Podiel pridružených výkonov % 3,00 746,01 2 238,03 2 238,03

Odpojenie siete SSE-D hod. 100,00 40,00 4 000,00 4 000,00

Revízia ks 25,00 240,00 6 000,00 6 000,00

Doprava km 1000,00 0,80 800,00 800,00

Montážna plošina hod 771,00 22,00 16 962,00 16 962,00

Doprava plošina km 1000,00 0,85 850,00 850,00

Celkom bez DPH 373 402,500 74 601,200 33 734,060 482 587,76

DPH (20%) 96 517,55

Celkom s DPH 579 105,31



Príloha č. 4: 
Návrh Strategickej časti Programu rozvoja mesta  

Nová Baňa na roky 2014 - 2020 
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Strategická časť Programu rozvoja  mesta Nová Baňa na roky 2014-2020 nadväzuje na analytickú časť, 
ktorej výstupom je komplexná analýza a SWOT analýza. Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja 
mesta pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určení hlavných cieľov a priorít rozvoja mesta pri 
rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja 
územia. 
 
Strategická časť obsahuje: 
 
1. Víziu územia. 
2. Formuláciu a návrh stratégie. 
3. Výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja (hospodárska, 

sociálna, environmentálna). 
 
Rozvoj územia mesta je potrebné chápať a posudzovať v širších súvislostiach vo všetkých oblastiach 
jeho pôsobenia, nie izolovane. Pre stanovenie stratégie je preto nevyhnutné rešpektovať odhady 
možného rozvoja vyšších (nadnárodných, národných, regionálnych) úrovní pre strednodobé a dlhodobé 
časové horizonty. Východiská pre odhady budúceho vývoja sú deklarované predovšetkým v dokumente 
Európa 2020, v ktorom na stanovené ciele nadväzujú aj ukazovatele pre ich hodnotenie.  
Stratégia Európa 2020 predstavuje víziu európskeho sociálneho trhového hospodárstva v 21. storočí. 
 
Základom stratégie sú tri vzájomne sa dopĺňajúce priority: 
 
1. Inteligentný rast -  vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii. 
2. Udržateľný rast -  podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, 

ktoré efektívnejšie využíva zdroje. 
3. Inkluzívny rast – podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí 

sociálnu a územnú súdržnosť. 
 
Európska únia si musí stanoviť, aký pokrok chce dosiahnuť do roku 2020. Na tento účel navrhuje 
Komisia nasledovné hlavné ciele EÚ v jednotlivých oblastiach: 
 
• Zamestnanosť: Miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20-64 by mala dosiahnuť 75%   
• Výskum a vývoj: Úroveň investícií do výskumu a vývoja by mala dosiahnuť 3% HDP EÚ.  
• Zmena klímy a energetickej udržateľnosti: Je potrebné dosiahnuť ciele “20/20/20” v oblasti 

klímy/energie (vrátane zvýšenia záväzku, pokiaľ ide o zníženie emisií na 30%, ak budú vhodné 
podmienky). 

• Vzdelávanie: podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, by sa mal znížiť pod 10% a 
minimálne 40% mladých ľudí by malo mať vysokoškolské vzdelanie. 

• Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: o 20 miliónov menej ľudí by malo byť ohrozených 
chudobou. 

 
Tieto ciele sa vzájomne dopĺňajú a sú nevyhnutné na dosiahnutie celkového úspechu. Komisia v 
stratégii navrhuje, aby členské štáty pretransformovali ciele EÚ na vnútroštátne ciele a postupy, a aby 
každý člených štát prispôsobil stratégiu Európa 2020 svojim podmienkam. 



 
Program rozvoja 

mesta Nová Baňa na roky 2014-2020 
 

 3

Aplikáciu stratégie Európa 2020 pre jednotlivé členské štáty sa snaží Európska únia konkretizovať v 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny. Slovenské hospodárstvo, ktoré zaznamenalo jednu z 
najrýchlejších obnov po finančnej kríze, čelí výzvam, ako je posilnenie domácej výrobnej základne, 
diverzifikácia zdrojov rastu, a zároveň konsolidácia dosiahnutého pokroku, pokiaľ ide o štrukturálne 
reformy a verejné financie. Po spomalení v roku 2013 hospodárska činnosť na Slovensku v roku 2014 
opätovne vzrástla. Napriek tomu sa očakáva, že podmienky na trhu práce sa budú zlepšovať len 
mierne.1 

Na zlepšenie rastového potenciálu Slovenska sú potrebné ďalšie opatrenia. Takisto by sa mali 
zintenzívniť reformy v oblastiach ako je zamestnanosť, vzdelávanie, podnikateľské prostredie a 
inovácia, energetika a verejná správa. Hoci celkový deficit verejných financií v roku 2013 dosiahol 
2,8 % HDP a očakáva sa, že aj v nadchádzajúcich rokoch zostane pod úrovňou 3 % HDP, korekcia 
nadmerného deficitu nesie so sebou riziká. Okrem toho sa vláda plánuje naďalej zameriavať na rastovo 
orientované výdavky, avšak poskytnuté údaje tento cieľ úplne nepotvrdzujú.1  

Odporúčania Európskej komisie na rok 2014 v skratke  

Komisia vydala šesť odporúčaní určené Slovensku, aby tak pomohla zlepšiť jeho hospodársku 
výkonnosť. Týkajú sa týchto oblastí: verejné financie, dane, trh práce, vzdelávanie a odborná príprava, 
sieťové odvetvia, podnikateľské prostredie a efektívnosť verejnej správy. 1 

Pre formuláciu vízie a návrh stratégie mesta Nová Baňa je dôležitejšie reflektovať na odhady budúceho 
vývoja zapracované do dokumetov na národnej a regionálnej úrovni, predovšetkým na Národnú 
stratégiu regionálneho rozvoja, ktorá bola aktualizovaná v máji 2014 (Uznesenie Vlády SR č. 
222/2014) a na aktuálny dokument na úrovni Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý však 
v čase tvorby stratégie rozvoja mesta Nová Baňa spracovaný nebol. 
 
Aktualizácia národnej stratégie uvádza hlavné faktory rozvoja regiónov Slovenska, analyzuje 
regionálne disparity, predkladá prognózu hospodárskeho vývoja v regiónoch Slovenska. Hodnotí 
východiskový stav a predkladá princípy zásadného smerovania v prioritných oblastiach, na ktoré je 
potrebné - aj v súlade so stratégiou Európa 2020 - klásť v regionálnom rozvoji Slovenskej republiky 
hlavný dôraz. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1Zdroj:http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/slovensko/country-specific-recommendations/index_sk.htm  
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1.  Vízia mesta Nová Baňa 
 
V zmysle aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sa očakáva, že 
regióny budú schopné efektívne využívať svoj vnútorný potenciál ako svoju konkurenčnú výhodu s 
cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov a v rámci jednotlivých regiónov budú znižované 
vnútroregionálne rozdiely. Počas realizácie aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR 
bude pri plánovacích procesoch uplatňovaný integrovaný prístup orientovaný smerom k udržateľnému 
sociálnemu, ekonomickému, environmentálnemu a územnému rozvoju regiónov. 
 
Vízia regionálneho rozvoja predstavuje stav, ku ktorému má Slovensko za niekoľko rokov dospieť, 
vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie 2014 až 2020 s výhľadom do 
roku 2030, ako aj postupy na ich dosiahnutie.  
 
Vízia regionálneho rozvoja Slovenska je definovaná nasledovne: 
 
“Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región bude 
využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho 
a územného rozvoja a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého, hospodársky, politicky a sociálne 
súdržného členského štátu Európskej únie.” 
 
Pre naplnenie dlhodobej vízie regionálneho rozvoja podľa aktualizovanej Národnej stratégie 
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zameranej na rozvoj regiónov, zvyšovanie ich 
výkonnostného potenciálu  a konkurencieschopnosti je stanovený nasledovný strategický cieľ: 
 
“Integrovaným a výsledkovo orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe využitia 
vnútorného potenciálu regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu, konkurencieschopnosť a 
výkonnosť pri súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov a pri rešpektovaní princípov udržateľného 
rozvoja”. 
 
Stanovenie vízie predstavuje očakávaný stav, ktorý má mesto Nová Baňa z dlhodobého hľadiska 
dosiahnuť. Vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie nasledujúcich 
10 – 14 rokov a postupov na ich dosiahnutie.  
 
Mesto Nová Baňa má stanovenú nasledovnú víziu, ktorá zodpovedá dosiahnutým výsledkom počas 
rokov 2007-2013 a aj očakávaniam pre nasledovné roky 2014-2020 s výhľadom do roku 2030: 
 
„Mesto Nová Baňa bude v roku 2030 mestom aktívnych a vzdelaných ľudí s priateľským prostredím 
pre život a podnikanie, ktoré všestranným rozvojom a s využitím vnútorného potenciálu všetkých 
daností svojho územia zabezpečuje zvyšovanie kvality života všetkých svojich obyvateľov.“ 
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2.  Strategický cieľ rozvoja mesta Nová Baňa 
 
Pri stanovení strategického cieľa mesta Nová Baňa sa prihliadalo na aktualizáciu Národnej stratégie 
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Uznesenie Vlády SR č.222, máj 2014). Dokument je v 
súlade s inými strategickými a koncepčnými dokumentmi, a to so spomínanou stratégiou Európa 2020, 
v oblasti politiky súdržnosti nadväzuje na Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020, v oblasti 
územného rozvoja je stratégia koordinovaná s Koncepciou územného rozvoja Slovenska. 
Prostredníctvom nástrojov politiky rozvoja tento dokument nadväzuje aj na realizáciu rozvojových 
programov financovaných zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov financovania.  
 
V oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov majú svoje nezastupiteľné postavenie obce, ako 
jedna z troch úrovní verejnej správy. Obce tvoria integrálnu súčasť regionálnej politiky a regionálneho 
rozvoja. Ekonomika obcí predstavuje významnú časť verejných financií. Obce zabezpečujú výkony a 
služby vo verejnom záujme v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej 
správy.  
 
V dokumente sú uvádzané hlavné faktory rozvoja regiónov Slovenska, determinanty 
konkurencieschopnosti regiónov a hlavné disparity. Dokument Národná stratégia regionálneho rozvoja 
je považovaný za záväzný programovací dokument pre jednotlivé regióny, mestá, obce, teda aj pre 
mesto Nová Baňa.  
 
Strategický cieľ mesta Nová Baňa na roky 2014-2020 s rešpektovaním strategických cieľov pre 
Banskobystrický samosprávny kraj je nasledovný: 
 
„Strategickým cieľom rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020 je vytvorenie podmienok pre 
zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta Nová Baňa, konkurencieschopný hospodársky rozvoj 
a kvalitné životné prostredie s rešpektovaním strategických cieľov VÚC Banskobystrického 
samosprávneho kraja.“ 
 
3.  Stratégia rozvoja mesta Nová Baňa 
 
Cieľom strategickej časti je návrh takých prioritných oblastí a opatrení, ktoré budú viesť k dosiahnutiu 
srategického cieľa a teda následne naplneniu vízie mesta rešpektujúc princípy regionálnej politiky. 
Proritných oblastí a opatrení, ktoré sú priamo v kompetencii mesta a tiež oblastí, ktoré nie sú priamo v 
kompetencii mesta, ale mesto ich v rámci svojich schopností a možností dokáže ovplyvniť (najmä pri 
využití princípu partnerstva). 
 

Definovanie stratégie rozvoja mesta Nová Baňa nadväzuje na výsledky analýz, vychádza z poznania 
komplexného vnútorného prostredia, potrieb obyvateľov mesta Nová Baňa. Do riešenia pomerne 
širokého spektra existujúcich rozvojových potrieb aktívne vstupujú viacerí aktéri (štát, miestna 
samospráva, súkromný sektor, mimovládne organizácie atď.) s rôznymi kompetenciami, záujmami a 
finančnými zdrojmi. Zároveň vychádza z predpokladu, že príslušné orgány verejnej správy na národnej 
a regionálnej úrovni zabezpečia koordinovaný prístup pri zabezpečení plánovaných zmien, ktorého 
dôležitým predpokladom je dobrá informovanosť kľúčových aktérov a ich spolupráca. Osobitná 
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pozornosť v stratégii je venovaná koordinácii rozvojových zámerov mesta, ktoré budú cez schválené 
operačné programy spolufinancované zo zdrojov európskych fondov.  
 
Je spracovaná v súlade s aktualizovanou Národnou stratégiou regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky, v súlade s prioritnými oblasťami v nej definovanými, a to: 
 
PO 1 Ľudské zdroje – zvýšenie kvality ľudského kapitálu 
PO 2 Ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť hospodárstva 
PO 3 Štrukturálne zmeny 
PO 4 Poznatkovo orientovaná ekonomika 
PO 5 Ochrana a tvorba životného prostredia 
 
Tieto sú premietnuté do proritných oblastí navrhovaných v stratégii rozvoja mesta s prispôsobením 
podmienkam úrovne samosprávy a tiež zlúčením PO 2 – PO 4 do jednej spoločnej prioritnej oblasti – 
Hospodárska politika. 
 
Pre naplnenie vízie a na dosiahnutie strategického cieľa si mesto Nová Baňa stanovilo tri nasledovné 
hlavné prioritné oblasti / politiky: 
 
 
 

 
 
 

 
1. Sociálna politika – zahŕňa oblasť trhu práce, školstvo a vzdelávanie, sociálne služby a sociálnu 

infraštruktúru (sociálnu, bytovú a zdravotnícku), kultúru a šport, rozvoj a podporu partnerskej 
spolupráce. 
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2. Hospodárska politika – pozostáva z oblastí so zameraním na podnikateľské prostredie (podpora 
malého a stredného podnikania, podpora veľkých podnikov, poľnohospodárstvo a pod.), rozvoj 
cestovného ruchu, rozvoj dopravnej (miestne komunikácie, parkovacie miesta, chodníky, 
cyklodoprava a pod.) a ostatnej technickej infraštruktúry (mestský rozhlas, kamerový systém, 
osvetlenie, verejné toalety a pod.), efektívna verejná správa, výskum a inovácie, kultúrny a 
kreatívny priemysel (ide o priemysel, ktorý pridáva výsledkom duševnej tvorivej činnosti 
hospodársku hodnotu, zahŕňa najmä umenie, podporu tradičných remesiel, folklóru a pod.) 

3. Environmentálna politika – so zameraním na odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo (voda, 
kanalizácia, protipovodňové opatrenia, opatrenia vedúce k prevencii pred živelnými pohromami), 
na ochranu a tvorbu zložiek životného prostredia (ovzdušie, zeleň v meste, zníženie spotreby 
energie pri prevádzke verejných budov a pod.), na ochranu krajiny a prírody. 

 

Prostredníctvom  týchto prioritných oblastí ďalej rozpracovaných do jednotlivých opatrení bude mesto 
napĺňať víziu rozvoja napĺňaním strategického cieľa, vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality 
života obyvateľov mesta, pre konkurecieschopný hospodársky rozvoj a zvyšovanie kvality životného 
prostredia s rešpektovaním strategických cieľov Banskobystrického samosprávneho kraja. 
 
 
Formulár S1 – Plánovací formulár – vízia 
 

Vízia 
 
Mesto Nová Baňa bude v roku 2030 mestom aktívnych  a vzdelaných ľudí s priateľským prostredím pre 
život a podnikanie, ktoré všestranným rozvojom a s využitím vnútorného potenciálu všetkých daností 
svojho územia zabezpečuje zvyšovanie kvality života všetkých svojich obyvateľov. 

 
 
 

Strategický cieľ 
 
„Strategickým cieľom rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020 je vytvorenie podmienok pre 
zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta Nová Baňa, konkurencieschopný hospodársky rozvoj 
a kvalitné životné prostredie s rešpektovaním strategických cieľov VÚC Banskobystrického 
samosprávneho kraja.“ 
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Formulár S2 – Tabuľka strategických cieľov a opatrení  
 

Vízia 
 

Mesto Nová Baňa bude v roku 2030 mestom aktívnych a vzdelaných ľudí s priateľským prostredím pre život a podnikanie, ktoré všestranným rozvojom  
a s využitím vnútorného potenciálu všetkých daností svojho územia zabezpečuje zvyšovanie kvality života všetkých svojich obyvateľov. 

 
 
Prioritná 
oblasť 

 
Prioritná oblasť 1 (PO 1)  

Sociálna politika  
 

 
Prioritná oblasť 2 (PO 2) 

Hospodárska politika 

 
Prioritná oblasť 3 (PO 3) 
Environmentálna politika 

Cieľ Zvýšiť kvalitu a zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov 
a všestrannú celoživotnú starostlivosť o obyvateľov 
mesta. 

Upevniť inovatívne a konkurencieschopné 
hospodárstvo založené na využití vnútorného 
potenciálu územia, dobudovanej technickej 
infraštruktúre a kvalitných službách verejnej správy 
a cestovného ruchu. 

Znížiť negatívne dopady vplývajúce na kvalitu 
životného prostredia a kvalitu života obyvateľov 
a zvýšiť ich environmentálne povedomie. 

 • Školstvo a vzdelávanie 
• Sociálne služby a sociálna infraštruktúra 

(sociálna, bytová a zdravotnícka). 
• Kultúra a šport 
• Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce  

• Podnikateľské prostredie 
• Remeselná a poľnohospodárska výroba 
• Cestovný ruch 
• Technická infraštruktúra a služby verejnej 

správy 
• Výskum a inovácie 
• Kultúrny a kreatívny priemysel 
 

• Odpadové hospodárstvo 
• Vodné hospodárstvo (voda, kanalizácia, 

protipovodňové opatrenia, opatrenia vedúce 
k prevencii pred živelnými pohromami) 

• Ochrana a tvorba zložiek životného 
prostredia 

Opatrenia Opatrenie 1.1 – Podpora aktivít a projektov v oblasti 
školstva a vzdelávania.  
Opatrenie 1.2 – Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia škôl a školských zariadení vrátane ich 
materiálno-technického vybavenia. 
Opatrenie 1.3 – Komplexná sociálna a zdravotná 
starostlivosť o obyvateľov mesta. 
Opatrenie 1.4 – Podpora výstavby a rekonštrukcie 
bytového fondu. 
Opatrenie 1.5 – Podpora športového, kultúrneho 
a spoločenského života v meste vrátane výstavby 
a modernizácie športovej a kultúrnej infraštruktúry. 
Opatrenie 1.6 – Rozvoj a podpora partnerskej 
spolupráce. 
 

Opatrenie 2.1 - Zvýšenie atraktívnosti prostredia 
pre podnikanie a zamestnanosť. 
Opatrenie 2.2. – Podpora remeselnej výroby 
a poľnohospodárskej produkcie „z dvora“. 
Opatrenie 2.3 – Ochrana a rozvoj kultúrneho 
a prírodného dedičstva.  
Opatrenie 2.4 - Vytváranie podmienok pre rozvoj 
cestovného ruchu a rekreácie. 
Opatrenie 2.5 – Podpora rozvoja dopravnej 
a ostatnej technickej infraštruktúry. 
Opatrenie 2.6 – Podpora rozvoja informačnej 
spoločnosti a efektívnej verejnej správy. 
Opatrenie 2.7 – Podpora aktivít a projektov 
v oblasti výskumu a inovácií. 
Opatrenie 2.8 – Podpora aktivít a projektov 
v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 
 

Opatrenie 3.1 – Moderné a efektívne odpadové 
hospodárstvo. 
Opatrenie 3.2 – Rozvoj infraštruktúry vodného 
hospodárstva a podpora aktivít vedúcich k prevencii 
pred živelnými pohromami a odstraňovaniu ich 
následkov. 
Opatrenie 3.3 – Podpora aktivít a projektov v oblasti 
mestského prostredia, zachovania biodiverzity 
ekosystémov, ochrany a tvorby prírody a krajiny. 
Opatrenie 3.4 – Znižovanie emisií a energetickej 
spotreby. 
Opatrenie 3.5 – Podpora environmentálnej osvety, 
výchovy a prevencie. 
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V prioritných oblastiach si mesto stanovilo strategické ciele a navrhlo opatrenia na 
dosiahnutie strategických cieľov nasledovným spôsobom: 

 

1.   PRIORITNÁ OBLASŤ - SOCIÁLNA POLITIKA 

 
Zvýšiť kvalitu a zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov a všestrannú  

celoživotnú starostlivosť o obyvateľov mesta. 
 

Opatrenie 1.1 Podpora aktivít a projektov v oblasti školstva a vzdelávania.  

Opatrenie 1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia škôl a školských zariadení vrátane 
ich materiálno-technického vybavenia. 

Opatrenie 1.3 Komplexná sociálna a zdravotná starostlivosť o obyvateľov mesta. 

Opatrenie 1.4 Podpora výstavby a rekonštrukcie bytového fondu. 

Opatrenie 1.5 Podpora športového, kultúrneho a spoločenského života v meste vrátane 
výstavby a modernizácie športovej a kultúrnej infraštruktúry. 

Opatrenie 1.6 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce. 

 
 
 

2.   PRIORITNÁ OBLASŤ – HOSPODÁRSKA POLITIKA 

 
Upevniť inovatívne a konkurencieschopné hospodárstvo založené na využití vnútorného 

potenciálu územia, dobudovanej technickej infraštruktúre  
a kvalitných službách verejnej správy a cestovného ruchu. 

 
Opatrenie 2.1 Zvýšenie atraktívnosti prostredia pre podnikanie a zamestnanosť. 

Opatrenie 2.2 Podpora remeselnej výroby a poľnohopodárskej produkcie „z dvora“. 

Opatrenie 2.3 Ochrana a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva.  

Opatrenie 2.4 Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie. 

Opatrenie 2.5 Podpora rozvoja dopravnej a ostatnej technickej infraštruktúry. 

Opatrenie 2.6 Podpora rozvoja informačnej spoločnosti a efektívnej verejnej správy. 

Opatrenie 2.7 Podpora aktivít a projektov v oblasti výskumu a inovácií. 

Opatrenie 2.8 Podpora aktivít a projektov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 
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3.   PRIORITNÁ OBLASŤ - ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA 

 
Znížiť negatívne dopady vplývajúce na kvalitu životného prostredia  
a kvalitu života obyvateľov a zvýšiť ich environmentálne povedomie. 

 
Opatrenie 3.1 Moderné a efektívne odpadové hospodárstvo. 

Opatrenie 3.2 Rozvoj infraštruktúry vodného hospodárstva a podpora aktivít vedúcich 
k prevencii pred živelnými pohromami a odstraňovaniu ich následkov. 

Opatrenie 3.3 Podpora aktivít a projektov v oblasti mestského prostredia, zachovania 
biodiverzity ekosystémov, ochrany a tvorby prírody a krajiny. 

Opatrenie 3.4 Znižovanie emisií a energetickej spotreby. 

Opatrenie 3.5 Podpora environmentálnej osvety, výchovy a prevencie. 

 

 

 




