Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 28.5.2014 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,
v Podnikateľskom centre na I. poschodí
Prítomní:
Poslanci Mestského zastupiteľstva:
Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína
Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský

Primátor mesta:
Zástupkyňa primátora mesta:
Vedúci oddelení:
Hlavná kontrolórka:
Právnička MsÚ:
Riaditelia mestských podnikov:

Riaditelia školských zariadení:

Prizvaní:

Mgr. Ján Havran
Katarína Štrbová
Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Ľudmila Rajnohová, Mgr.
Iveta Lukáčová, Jaroslav Svetík
Ing., Mgr. Eliška Vallová – ospravedlnená
JUDr. Jana Nemcová - ospravedlnená
Anna Holá, riaditeľka MsBP, s.r.o. Nová Baňa,
Viťazoslav Chrappa, konateľ MsL, spol. s r.o., Nová
Baňa
František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa
Mgr. Mária Považanová, riaditeľka ZŠ J. Zemana,
Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa
PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ Nová Baňa
Jana Šušková, zástup. riaditeľky MŠ Nábrežná, N. Baňa
Eva Trúsiková, ekonómka MŠ Nábrežná, Nová Baňa
Mgr. Petra Gejdošová, Ing. Janka Šeclová, Ing. Katarína
Jančeková - oddelenie VŽPaSM na MsÚ Nová Baňa,
Emília Štullerová, finančné oddelenie na MsÚ N. Baňa

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Bani otvoril a viedol Mgr. Ján Havran,
primátor mesta. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Mestského zastupiteľstva, Mestské
zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola určená Marta Müllerová,
poslanci zvolili za overovateľov zápisnice Petra Forgáča a Ing. Jozefa Štrbu. Do návrhovej
komisie Juraja Búryho, Mgr. Branislava Pirháča a Ing. Karola Tužinského Do pracovného
predsedníctva bol zvolený Maroš Marko.

Na rokovanie bol predložený nasledovný program:
Otvorenie
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správa o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2013
3. Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2013
4. 4. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2014

5. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – stanovisko mesta
k zaradeniu do siete škôl
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi
7. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. za rok 2013
8. Správa o hospodárení Mestských lesov spol. s r. o. Nová Baňa za rok 2013
9. Prevod nehnuteľného majetku – rozostavaných stavieb
10. Majetkové veci
11. Rôzne
12. Diskusia
Záver

Hlasovanie o programe MsZ:
Hlasovanie č. 1:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve
a zapisovateľke:
Hlasovanie č. 2:
prítomní - 11
za - 11 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová)
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, ktorá sa z konania dnešného Mestského zastupiteľstva
ospravedlnila, nakoľko je na materskej dovolenke. Predmetný bod uviedol Mgr. Ján Havran,
primátor 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 05. 03. 2014.
U z n e s e n i e č. 1/2014
- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 2/2014
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 3/2014
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 4/2014
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 5/2014
- splnené
U z n e s e n i e č. 6/2014
- v plnení, kúpna zmluva uzatvorená
U z n e s e n i e č. 7/2014
- v plnení
U z n e s e n i e č. 8/2014
- v plnení
U z n e s e n i e č. 9/2014
- splnené
U z n e s e n i e č. 10/2014
- splnené
U z n e s e n i e č. 11/2014
- splnené
U z n e s e n i e č. 12/2014
- splnené
U z n e s e n i e č. 13/2014
- splnené
U z n e s e n i e č. 14/2014
- splnené
U z n e s e n i e č. 15/2014
- splnené

U z n e s e n i e č. 16/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie

Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 05.03.2014

Hlasovanie č. 3:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
2. Správa o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2013
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľmi
bodu sú 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 31.12.2013
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 6.12.2013 vykonaná riadna inventarizácia majetku
mesta ku dňu 31.12.2013.
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 6.12.2013 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.

O 15.10 hod. príchod poslanca Antona Tužinského.
Ing.K.Ditteová – Vážení poslanci, predkladáme Vám správu o inventarizácii majetku mesta
k 31.12.2013. K tomuto dátumu bola vykonaná riadna inventarizácia majetku mesta v zmysle

zákona o účtovníctve. Majetok mesta spravuje 8 subjektov, vo všetkých bola inventarizácia
urobená. To je mestský úrad, dve spoločnosti s. r. o., štyri školské zariadenia a jedna
príspevková organizácia. Inventúry boli urobené, spísané inventúrne súpisy boli odsúhlasené
s účtovnými evidenciami v jednotlivých zariadeniach. Všetky inventarizačné komisie
konštatovali, že fyzický stav majetku súhlasí so stavom v účtovníctve. Po vykonaní účtovnej
závierky a odovzdaní inventarizačných písomností na Mestský úrad bolo zistené, že v MŠ
Nábrežná boli inventarizačné rozdiely. Vo viacerých prípadoch stav majetku nesúhlasil so
stavom v účtovníctve. Uvedené nedostatky sú k dnešnému dňu odstránené.
Za mestský úrad máte priložený prehľad pohľadávok k 31.12.2013. Pohľadávky sú vo
výške 166 104,90 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to viac o 18 175,12 eur.
Treba však povedať, že právnička mestského úradu bola rok na PN, ona ďalej tie pohľadávky
vymáha, pretože pohľadávky sa vymáhajú viacerými spôsobmi. Najskôr cez finančné
oddelenie zaslaním upomienok a výziev daňovým dlžníkom. Pokiaľ na ne nereagujú,
právnička vypracuje návrh na exekúciu, ktorý je najskôr zaslaný fyzickej alebo právnickej
osobe s upozornením na možnosť usporiadať si svoje záväzky voči mestu. Mnohí si tieto
záväzky splnia, alebo si dohodnú splátkový kalendár. Voči mnohým daňovým dlžníkom
vedieme exekučné konanie. Zisťujeme príjmy dlžných osôb a následne robíme návrhy na
zrážky zo mzdy, príp. dôchodku. V prípade smrti daňového dlžníka si pohľadávky
uplatňujeme v dedičskom konaní. Sledujeme obchodný vestník a v prípade vyhlásenia
konkurzu alebo likvidácie si pohľadávky prihlasujeme u správcu konkurznej podstaty alebo
likvidátora. Pri vykonaní dražby na majetok dlžníka si pohľadávky v nich tiež prihlasujeme.
V odôvodených prípadoch na zabezpečenie daňového nedoplatku zriaďujeme záložné právo
k nehnuteľnostiam. Mesto vynakladá úsilie, aby bolo čo najviac nedoplatkov vymožených.
Správa je obsiahla a kompletne celá bola nahraná na CD.
J.Barniak - Chcel by som sa zamerať na pohľadávky, je to veľká suma pre naše mesto, treba
sa tomu venovať a znížiť výšku pohľadávok na minimum. To máme minimálne polovicu
kúpaliska, ak nie trištvrte. Asi pred dvomi rokmi som sa vyjadril k pohľadávkam, narobil som
nejaké opatrenia a tu sa mi znovu niečo nevidí. Mali by sme sa tomu fakt venovať. Dúfam, že
tu o dva mesiace budem sedieť a určite sa k tomu vrátime a spýtam sa na to, či pohľadávky
pribúdajú alebo či sme niečo stiahli. Mali by sme to pravidelne kontrolovať až do konca roku.
Na každom mestskom zastupiteľstve by mal byť prvý bod „Pohľadávky“, či sme ich zvýšili
alebo znížili, lebo tam sa mi to vidí dosť veľa. Ďakujem.
Mgr.J.Havran – K tomuto by som chcel krátko reagovať. Môžem zodpovedne prehlásiť
a uistiť Ťa pán poslanec, že pohľadávky budú každým rokom stúpať. To je isté, pretože sú tu
kategórie ľudí, neplatičov, ktorí budú pretrvávať stále. To znamená, že suma, ktorá je tu
vyčíslená, je tvorená dlhým obdobím. To znamená, že sú tam pohľadávky, ktoré sú dlhodobé
a sú nevymožiteľné, lebo sú neustále tvorené ľuďmi, ktorí sú bezmajetní. Nielen toto mesto,
ale tento štát nemá metódy, akým spôsobom ich postihnúť. Neexistujú formy, ako si to môžu
odpracovať, lebo sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi. Tie, ktoré sú vymožiteľné, tie sa
snažíme čím skôr vysporiadať. To, že nám pohľadávky budú pribúdať, to je fakt. Myslím si,
že pomer vybratých peňazí a prostriedkov, s ktorými disponujeme a pohľadávkami, ktoré
máme, je ešte stále priaznivý. Keď sa porovnávame s inými mestami a s inými subjektmi, tak
si myslím, že stav je priaznivý aj vzhľadom na to, že sa pohľadávkam intenzívne venuje
právnička. Ona sa s ľuďmi pravidelne stretáva, rokuje, uzatvára splátkové kalendáre,
telefonuje, navštevuje a podáva návrhy – to je agenda skutočne pre jedného človeka. Ako tu
bolo spomenuté, všetky nástroje na vymáhanie sú využívané postupne. Ale jednoducho doba
nie je priaznivá a podmienky sa pre tých ľudí zhoršili, preto tá suma narastá a bude narastať
stále.

Ing.K.Ditteová - Zisťovali sme si v okolitých mestách, akú majú výšku pohľadávok, tak my
ju máme najnižšiu. Majú ju aj dva a pol násobne vyššiu, ako my.

Predmetný materiál je uvedený pod prílohou č. 1.
U z n e s e n i e č. 17/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
správy o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2013
Hlasovanie č. 4:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

3. Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2013
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa
a spracovateľkou bodu je Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia na Mestskom
úrade v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
K b a c/ Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 258 738,73 eur, je to
rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Výsledok finančných
operácií je schodok vo výške 62 964,31 eur, čo je rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými
finančnými operáciami. Schodok finančných operácií je krytý prebytkom rozpočtového
hospodárenia. Celkovým výsledkom hospodárenia je prebytok 195 774,52 eur.
Rezervný fond sa tvorí z prebytku rozpočtového hospodárenia, najmenej vo výške 10 %.
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.
Na účely tvorby peňažných fondov sa z prebytku vo výške 195 774,52 eur vylučujú :
• Nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené pre ZŠ Jána Zemana vo výške
408,34 eur
Takto upravený prebytok rozpočtu za rok 2013 vo výške 195 366,18 eur navrhujeme použiť
takto:

•
•

Prídel do rezervného fondu vo výške 195 241,18 eur
Prídel do fondu rozvoja bývania vo výške 125 eur

K d/ Účtovný výsledok hospodárenia je rozdiel medzi nákladmi a výnosmi. Za rok 2013 je to
strata 219,17 eur z podnikateľskej činnosti mesta – IC. Zisk navrhujeme vyrovnať s účtom
428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
K e/ a f/ Technické služby mesta skončili hospodárenie za rok 2013 so stratou z hlavnej
činnosti vo výške 5 320,17 eur a so ziskom z podnikateľskej činnosti vo výške 1 535,95 eur,
spolu strata 3 784,22 eur.
Stratu aj zisk je treba po skončení roka vysporiadať. Preto sa navrhuje vysporiadať
stratu vo výške 5 320,17 eur s účtom rezervného fondu organizácie. Zisk vo výške 1 535,95
eur použiť na tvorbu rezervného fondu organizácie. Na účte 428 Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov je -253,08 eur, ktorý sa tiež navrhuje zúčtovať s rezervným
fondom. Účet 421 Zákonný rezervný fond je vytváraný len účtovne.
Ing.K.Ditteová - Vážení poslanci, predkladáme Vám na schválenie Záverečný účet mesta
Nová Baňa za rok 2013. Je dosť rozsiahly, podrobný. Obsahuje všetko, čo určuje zákon
o rozpočtových pravidlách. Rok 2013 bol pre nás zas ťažkým rokom. Zníženie príjmov nás
znova prinútilo k šetreniu. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol až
o 118 581 eur nižší ako v roku 2012. Štát nás na to pripravil, a vo východiskových
štatistických údajoch k 3.7.2013 bol pre mesto Nová Baňa zverejnený výnos dane vo výške
1 722 446 eur. V skutočnosti sme dostali 1 712 319 eur, čo je o 10 127 eur menej. Pretože na
výpadok výnosu dane sme boli pripravení, v tomto duchu sa niesli aj zmeny rozpočtu
v priebehu roka. V druhej zmene rozpočtu bolo viazanie výdavkov vo výške 25 459 eur.
V šiestej zmene rozpočtu bolo toto viazanie zrušené a schválený bol rozpočet s prebytkom vo
výške 142 312 eur. Prebytok sme dosiahli najmä tým, že z rozpočtu boli vynechané akcie:
sprchy a WC na Tajchu a výmena okien v ZUŠ a v CVČ. Výška prebytku zostala zachovaná
aj po poslednej 8. zmene rozpočtu v decembri 2013.
Rozpočet v roku 2013 prešiel ôsmymi zmenami, z toho 4 boli schválené na mestskom
zastupiteľstve, 2 rozpočtové opatrenia boli v rámci kompetencií primátora mesta, 1 v rámci
kompetencií riaditeľky ZUŠ a 1 v rámci kompetencií riaditeľky MŠ Nábrežná, obidve
odsúhlasené primátorom mesta. V materiáloch sa uvádza pôvodný rozpočet, rozpočet po 8.
zmene a skutočnosť k 31.12.2013.
Výsledkom rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 258 739 eur, čo je
rozdiel medzi bežným a kapitálových rozpočtom. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške
370 410 eur, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 111 671 eur. Schodkové sú aj
finančné operácie, schodok je vo výške 62 964 eur. Tento schodok je pokrytý prebytkom
bežného rozpočtu. Celkový výsledok hospodárenia je prebytok vo výške 195 775 eur.
V porovnaní s rokom 2012, kedy celkový prebytok hospodárenia bol 97 726 eur, je to
o 98 049 eur viac.
V porovnaní s rozpočtom roku 2013 sú celkové príjmy v skutočnosti nižšie o 104 893
eur. Z toho:
- daňové príjmy sú nižšie o 114 102 eur, najmä výnos dane z príjmov, ktorý nie je naplnený
o 130 681 eur, poplatok za komunálne odpady – nenaplnený o 8 078 eur, naopak, zas daň
z nehnuteľností bola v skutočnosti vyššia o 23 384 eur.
- nedaňové príjmy vyššie o 19 958 eur, najmä z prenajatých pozemkov o 9 611 eur, správne
poplatky ostatné o 9 158 eur, preplatky za elektrickú energiu a teplo za rok 2012 vo výške
7 331 eur, ale aj tu je nenaplnenie správnych poplatkov za výherné prístroje o 12 900 eur,

- granty a transfery bežné sú vyššie o 69 838 eur, v tom vyšší transfer zo ŠR na prenesené
kompetencie ZŠ o 42 158 eur, kde sa už rozpočet neupravoval. Obdržali sme aj transfer za
akciu Nákup čistiacej techniky – realizovanú ešte v roku 2011. Transfer z uplatnenej
záverečnej žiadosti o platbu nebol zo strany riadiaceho orgánu uhradený ani v roku 2012.
Dôvodom bola vykonaná spätná kontrola verejného obstarávania, ktorá potvrdila správnosť
nášho postupu a doplatok transferu bol uhradený v roku 2013. Príjem bol vo výške 17 963
eur, z čoho 15 963 eur do zmeny rozpočtu už zapracované nebolo. Naviac je aj dar vo výške
7 000 eur.
- kapitálové príjmy sú nižšie o 95 790 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 pozemkov boli vyššie o 3 698 eur.
- granty a transfery kapitálové sú vyššie o 11 782 eur, čo je doplatok za nákup čistiacej
techniky – doplatený bol bežný aj kapitálový transfer.
- príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou boli vyššie o 3 421 eur oproti
rozpočtu.
V porovnaní s rozpočtom roku 2013 sú celkové výdavky nižšie o 233 061 eur. Z toho
bežné výdavky o 91 814 eur, kapitálové výdavky o 140 117 eur a finančné operácie o 1 130
eur.
Bežné výdavky sú nižšie o 91 814 eur, najväčšia úspora je v programe 1 na správe
mesta a to 47 419 eur, ďalších 14 751 na stavebnom úrade, poslanci, GP, výkupy pozemkov,
ale aj v programe 3 na mestskej polícii o 4 042 eur, v programe 7 Správa prenajímaného
majetku o 6 171 eur, v programe 8 prostredie pre život o 6 167 eur, v programe 10 kultúra
o 7 737 eur, v programe Sociálna pomoc o 7 560 eur.
Veľká úspora je aj v programe 11 Vzdelávanie a to na školstve, aj keď to na prvý
pohľad z predloženej tabuľky nie je vidno, pretože výdavky boli použité v súlade
s obdržaným transferom. Transfer na prenesené kompetencie pre ZŠ Jána Zemana už nebol
v rozpočte upravovaný. Je vyšší o 42 158 eur. Pridelený objem normatívnych prostriedkov bol
nepostačujúci, mesto ako zriaďovateľ vstúpilo do dohodovacieho konania, ktoré bolo z časti
za kreditové príplatky vyhovené. Čerpanie výdavkov bolo v súlade s poskytnutým transferom.
Usporené boli zdroje zriaďovateľa a úspora bola vo všetkých školských zariadeniach, spolu
vo výške 41 506 eur.
Kapitálové výdavky sú nižšie o 140 117 eur. Malá úspora je takmer vo všetkých
programoch, ale výdavky sú nižšie najmä nerealizovaním „Kultúrneho centra“, kde sa
neprestavalo 122 922 eur, ktoré mali byť z predaja budov, ktorý sa tiež nerealizoval.
Finančné operácie – nakoľko bolo čerpanie výdavkov nižšie, než sa predpokladalo,
a plnenie príjmov za čistiacu techniku bolo nerozpočtované, nebolo treba použiť fond rozvoja
bývania a rezervný fond ako mimorozpočtové zdroje. V rezervnom fonde zostalo 193 420,06
eur, vo fonde rozvoja bývania zostalo 83 116,61 eur.
Aj keď sa nezrealizovala rekonštrukcia kultúrneho centra, robili sa iné akcie.
Najväčšou akciou bola Modernizácia verejného osvetlenia, ktoré bolo realizované ešte na
prelome rokov a v januári uhradené prostredníctvom úveru. Na akcii rekonštrukcia chodníkov
boli ukončené obklady schodiska v oddychovej zóne, osadené boli tri statické merače
rýchlosti na ul. Školskej a Starohutskej. Technické služby mesta vybudovali cyklochodník na
Tajchu, detské ihriská na ul. Nábrežnej a Školskej, zmodernizovali detské ihriská na ul.
Štúrovej a Pod sekvojou a zakúpili prepravný vozík. Zakúpené bolo auto pre mestskú políciu
Škoda Roomster. V rámci ochrany knižničného fondu bola zo zdrojov Ministerstva kultúry
zakúpená elektronická brána a magnetické prúžky, ktoré zabraňujú odcudzeniu kníh. Do
školskej kuchyne ZŠ J. Zemana bola zakúpená škrabka zemiakov.
Podnikateľskou činnosťou mesta je Informačné centrum. Účtujeme o nákladoch
a výnosoch. Náklady boli 21 046 eur, výnosy 20 827 eur, strata 219 eur. Informačné centrum

je stratové, väčšinou sa poskytujú rôzne neplatené služby. Občanom chceme vychádzať
v ústrety a preto IC zachovávame aj naďalej.
Školské zariadenia – už som spomenula, že v programe vzdelávanie je úspora.
Najvyššia je v ZUŠ, ale aj v základnej škole a v materskej škole. So školskými zariadeniami
sme urobili zúčtovanie vzájomných finančných vzťahov ešte koncom roka 2013, odviedli do
rozpočtu mesta všetky zostatky neminutých finančných prostriedkov, spolu vo výške 41 000
eur.
Technické služby – pôvodný plán nákladov a výnosov mali vyrovnaný vo výške
702 014 eur. V priebehu roka boli TS viackrát pridané finančné prostriedky, spolu bežný
transfer vo výške 55 414 eur, čím sa im plán nákladov a výnosov, spolu s vlastnými zdrojmi
a odpismi upravil na 759 678 eur. Skutočné náklady boli 817 764 a výnosy 813 9820 eur.
Výsledkom hospodárenia TS (rozdiel medzi nákladmi a výnosmi) je strata v hlavnej činnosti
5 320 eur a zisk z podnikateľskej činnosti 1 536 eur. Usporiadanie straty a zisku sa navrhuje
v návrhu na uznesenie. Finančné zúčtovanie poskytnutého príspevku TS sa urobilo po
skončení roka, vrátili nepoužitý bežný transfer vo výške 3 290 eur.
Pripojené je stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, v ktorom navrhuje
celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad. Priložená je aj správa nezávislého audítora, kde
konštatuje v stanovisku, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Nová Baňa k 31.12.2013.

P.Forgáč – Chcel by som sa na túto dlhú správu pozrieť aj ako poslanec, z pohľadu výsledku
tohto mesta a dať do pozornosti všetkým, aby si všimli výsledky, ktoré toto mesto dosiahlo.
Rozsah toho, čo sme vybudovali za minulý rok, Vy ste to tu aj čítali, je toho dosť. Keby sme
boli išli aj do opravy tejto budovy (Podnikateľského centra), boli by sme to zvládli aj bez
predaja budov, keďže nám zostali peniaze v rezervnom fonde. Možnože je nakoniec dobre, že
sme to neurobili, lebo na to možno využijeme peniaze z iných zdrojov. Chcel by som sa
poďakovať primátorovi mesta za to, že urobil také opatrenia, a išiel touto cestou, aj keď nie
vždy sa stretol s pochopením zo strany niektorých poslancov. Ja to považujem za úspech.
Z časti, kde som ja zvolený za poslanca sa postavili nové detské ihriská a obnovilo sa tam
športovisko. Z tohto pohľadu ja, ako poslanec môžem vyjadriť len spokojnosť.
Mgr.J.Havran – Tak, ako tu bolo povedané, ten rok nebol jednoduchý. Myslím si, že od roku
2007 nie je žiadny rok jednoduchý. Odvtedy výnosy z podielových daní klesajú a vláda
vyzýva samosprávu, aby šetrila. Myslím si, že my sme hospodárili zodpovedne. Vzhľadom na
to, že sa nám podielové dane znížili o 136 tis. eur, za minulý rok sme dosiahli prebytok vo
výške cca 200 tis. eur. Zostali nám finančné prostriedky aj v rezervnom fonde, ktoré sú
zahrnuté v 4. úprave rozpočtu a budú použité na rozvoj mesta. Okrem toho, že tie negatívne
trendy sa nás „nedotkli“, myslím si, že sme hospodárili pozitívne a zodpovedne a dnes
môžeme urobiť „kopec“ ďalších realizácií okrem tých, ktoré sme minulý rok stihli. Chcel by
som poďakovať všetkým poslancom, pretože podporovali opatrenia, ktoré sme robili. Takisto
aj riaditeľom organizácií, pretože ich hospodárenie priamo súvisí s hospodárením mesta.
Pokiaľ hospodária dobre a zodpovedne tak, ako to bolo povedané aj v prípade škôl
a ostatných organizácií, ktoré zriadilo mesto, tak je to na prospech všetkých. Verím, že sa
tomuto mestu bude dariť aj ďalšie obdobia, tak ako sme boli aj v minulosti vyhodnotení, ako
druhé najlepšie hospodáriace mesto tak, takýmto istým spôsobom budeme pokračovať ďalej.

Predmetný materiál je uvedený pod prílohou č. 2.

U z n e s e n i e č. 18/2014

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
1/ Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mesta Nová Baňa
2/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
schvaľuje
a/ celoročné hospodárenie mesta Nová Baňa za rok 2013 bez výhrad
b/ tvorbu rezervného fondu vo výške 195 241,18 eur
c/ tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške 125 eur
d/ vysporiadanie straty z podnikateľskej činnosti mesta Nová Baňa vo výške 219,17 eur
s účtom 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
e/ vysporiadanie straty z hlavnej činnosti Technických služieb mesta príspevkovej organizácie
vo výške 5320,17 eur s účtom 421 Zákonný rezervný fond
f/ tvorbu rezervného fondu vo výške 1 535,95 eur zo zisku z podnikateľskej činnosti
Technických služieb mesta Nová Baňa, zároveň zníženie rezervného fondu o 253,08 eur
vedených na účte 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

Hlasovanie č. 5:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

4. 4. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2014
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa
a spracovateľkou bodu je Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia na Mestskom
úrade v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

4. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2014
Povolené prekročenie rozpočtu a presun rozpočtovaných výdavkov
Program
Podprog.

Kód
zdroja

Funkčná

Ekonom.

klasifik.

klasifik.

Príjmy
Text

Projekt

Výdavky

3.

+

4.

3.

+

4.

zmena

-

zmena

zmena

-

zmena

Bežný rozpočet
Bežné príjmy
111

312001 Transfer na voľby prezidenta

0

7 380

7 380

111

312001 Transfer na vojnové hroby

0

111

111

111

312001 Transfer pre ZŠ - deti so soc. ZP

2 400

867

3 267

111

312001 Transfer pre ZŠ na dopravné

973

-89

884

111

312012 Transfer ZŠ na prenesené kompetencie

515 716

46 663

562 379

111

312012 Transfer na matriku

9 890

-46

9 844

111

312012 Transfer na miestne komunikácie

397

-72

325

111

312012 Transfer na životné prostredie

792

-86

706

111

312012 Tranfer na REGOB a pobyt občanov

2 493

-5

2 488

111

312012 Transfer na stavebný úrad

7 027

-13

7 014

1 765 000

54 710
81 038

1 846 038

0

1 499

1 499

315

70

385

3 290

3 290

41

Spolu kód zdroja 111:
111003 Výnos dane z príjmov

41

223001 Preplatky za EE, teplo, plyn

41

223001 Ošetrovanie materiálu CO

41

292009 Príjmy z odvodu TS

0

Spolu kód zdroja 41:
312007 Transfer z rozpočtu obcí
Školstvo

0

829

829

Základná škola Jána Zemana

20 318

680

20 998

Základná umelecká škola

27203

100

27 303

Materská škola Nábrežná

29 685

6 900

36 585

11H

Spolu školstvo:
Bežné príjmy spolu:

85 897

7 680
149 116

Bežné výdavky
1.1.

111 01.1.1.6.

Správa mesta (MK, ŽP, REGOB)

3 682

-163

3 519

1.1.

111 01.1.1.6.

Stavebný úrad

7 027

-13

7 014

1.9.

111 01.6.0.

Voľby prezidenta

0

7 380

7 380

2.1.

111 01.3.3.

Matrika

9 890

-46

9 844

10.1.

111 08.2.0.

111

111

Kultúrne služby - pamätníky

0

Spolu kód zdroja 111:
1.1.

41 01.1.1.6.

Správa mesta

1.1.

41 01.1.1.6.

3.2.

7 269
444 550

1 400

445 950

Stavebný úrad

8 247

190

8 437

41 03.1.0.

Mestská polícia

97 606

2 787

100 393

4.1.

41 04.7.3.

Propagácia a prezentácia mesta

6 916

0

6 916

7.1.

41 06.6.0.

Správa prenajímaného majetku

85 856

40 673

126 529

8.6.

41 06.2.0.

Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov

500

0

500

9.2.

41 08.1.0.

Šport

42 879

0

42 879

10.1.

41 08.2.0.

Kultúrne služby - pamätníky

170

3 680

3 850

10.2.1.

41 08.2.0.5.

Mestská knižnica

32 912

500

33 412

10.3.

41 08.2.0.9.

Kultúrne služby

88 038

0

88 038

12.2.1.

41 10.2.0.

Denné centrum seniorov LIPA

7 802

600

8 402

12.2.2.

41 10.2.0.2.

284

71 037

Opatrovateľská služba

70 753

Spolu kód zdroja 41 bežné výdavky MsÚ:

50 114

Technické služby mesta
5.2.1.

41 04.5.1.

5.2.2.

41 04.5.1.

Údržba MK
Zimná údržba MK

115 242

57 283

172 525

45 625

-21 500

24 125

Spolu kód zdroja 41 bežné výdavkyTS:

35 783

Školstvo
11.1.1.

Základná škola Jána Zemana

682 578

48 926

731 504

11.1.2.

Základná umelecká škola

307 350

100

307 450

11.1.3.

Centrum voľného času

80 758

432

81 190

11.1.4.

Materská škola Nábrežná

445 593

6 900

452 493

Spolu školstvo:

56 358

Bežné výdavky spolu:

149 524

Rozdiel bežného rozpočtu:

-408

Kapitálový rozpočet, Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

0

1.1.

01.1.1.6.

Správa mesta - server

0

11 500

11 500

2.4.

08.3.0.

Modernizácia mestského rozhlasu

0

5 600

5 600

7.1.

06.6.0.

Správa prenajímaného majetku

0

40 000

40 000

8.12.

05.2.0.

WC a sprchy Tajch

0

120 000

120 000

8.13.

06.2.0.

Rozvoj obcí - rozhľadňa Háj

0

36 700

36 700

9.4.

08.1.0.

Športovisko Pod sekvojou - mantinely

0

9 000

9 000

5.2.1.

04.5.1.

PD spevnené plochy Cintorínska -TS

0

72

72

5.3.

04.5.1.

Rekonštr. chodníkov - značenie + zastávky - TS

0

13 000

13 000

5.4.

04.5.1.

Cyklochodník Tajch - TS

4 660

5 961

10 621

5.6.

04.5.1.

Chodníky a odstavné plochy - TS

0

83 500

83 500

6.4.

05.1.0.

Manipulačná plocha na Hornom dvore TS

0

1 900

1 900

8.1.

04.1.1.

Spoločná správa TS - prístrešok a kamer.systém

0

6 176

6 176

8.5.

06.2.0.

Verejná zeleň - kosačka - TS

0

7 200

7 200

8.7.

06.4.0.

Osvetlenie Pod sekvojou

0

300

300

8.10.

08.1.0.

PD pre 4 detské ihriská - TS

0

168

168

Kapitálové výdavky MsÚ:

222 800

Kapitálové výdavky TS:

118 277

Kapitálové výdavky spolu:

341 077

Rozdiel kapitálového rozpočtu:
Finančné operácie
131d
46

453 Zostatok prostriedkov ZŠ rok 2013
454001 Prevod z rezervného fondu

-341 077
0

408

408

34 000

341 077

375 077

Spolu:

341 485

Dopad na rozpočet mesta:

490 601

490 601

Komentár k 4. zmene rozpočtu mesta v roku 2014
V 4. zmene rozpočtu mesta je zapracované povolené prekročenie výdavkov, povolené
prekročenie príjmov, ale aj presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.
Zároveň sa realizuje aj povolené prekročenie finančných operácií – prevod z rezervného fondu
na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu.
Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Transfery
Transfer zo ŠR na voľby prezidenta – výška transferu sa upravuje na výšku skutočne
obdržaných prostriedkov na I. a II. kolo prezidentských volieb, spolu vo výške 7 380 eur.
Transfer na vojnové hroby – na základe žiadosti mesta bolo Okresným úradom Banská
Bystrica poskytnuté mestu 111 eur na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby. Výška
príspevku na údržbu vojnových hrobov sa odvíja od počtu vojnových hrobov – v Novej Bani je
ich 11.
Transfer pre ZŠ – deti zo soc. ZP - rozpočet transferu je zvýšený o 867 eur podľa aktuálneho rozpisu
nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2014.
Transfer pre ZŠ na dopravné - rozpočet transferu je znížený o 89 eur podľa aktuálneho rozpisu
nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2014.
Transfer ZŠ na prenesené kompetencie - rozpočet transferu je upravený podľa aktuálneho rozpisu
normatívnych finančných prostriedkov na rok 2014 – zvýšený o 46 663 eur.
Transfer na matriku – rozpočet transferu sa znižuje o 46 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 31.12.2012.
Transfer na miestne komunikácie – rozpočet transferu sa znižuje o 72 eur. 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 životné prostredie – rozpočet sa znižuje o 86 eur podľa oznámenia Okresného
úradu Banská Bystrica o výške dotácie na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie. Finančné prostriedky sa poskytujú v prepočte na jedného obyvateľa,
dotácia pozostáva z dotácie na úseku ochrany prírody a krajiny, na úseku štátnej vodnej správy,
na úseku ochrany pred povodňami a na úseku ochrany ovzdušia, transfer je spolu vo výške 706
eur.
Transfer na REGOB a pobyt občanov – transfer sa znižuje o 5 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.
Transfer na stavebný úrad – transfer sa znižuje o 13 eur na skutočnosť oznámenú
Ministerstvom dopravy, výstavby a RR SR. Poskytnuté finančné prostriedky sú sú určené na
zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku,.
Transfery zo štátneho rozpočtu spolu – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 54 710 eur.
Vlastné príjmy
Výnos dane z príjmov – na základe vyvíjajúcej sa skutočnosti v roku 2013 bol do návrhu
rozpočtu výnos dane z príjmov rozpočtovaný vo výške 1 765 000 eur (skutočnosť 1 712 318
eur). Z východiskových štatistických údajov uverejnených MF SR vyplýva pre mesto Nová
Baňa čiastka 1 846 038 eur. Rozdiel vo výške 81 038 eur zapájame do rozpočtu príjmov.

Preplatky za EE, teplo, plyn – po vyúčtovaní preddavkov za energie za rok 2013 mesto
obdržalo preplatky za EE, teplo a plyn. Do rozpočtu ich zapájame vo výške 1 499 eur, nakoľko
je potreba ich použitia vo výdavkoch na energie.
Ošetrovanie materiálu CO – do rozpočtu boli zapojené príjmy vo výške skutočnosti roku
2013. Na základe oznámenia z Okresného úradu Žarnovica bude mestu preplatená refundačná
faktúra za odmenu skladníka materiálu CO za ošetrovanie materiálu CO vo väčšej výške, preto
zvyšujeme rozpočet príjmov o 70 eur.
Príjmy z odvodu TS – príspevková organizácia TS vykonala po uplynutí roka zúčtovanie
finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa vrátila na účet mesta neminutý príspevok vo
výške 3 290 eur. Nakoľko rozpočtovaný nebol, v plnej výške ho zapájame do príjmov na
použitie.
Vlastné bežné príjmy spolu sa touto zmenou zvyšujú o 85 897 eur.
Transfer z rozpočtu obcí - rozpočet príjmov je zvýšený o 829 eur za transfery z obcí na
záujmové vzdelávanie na 1. polrok 2014, v tom je transfer pre ZŠ 397 eur, transfer pre CVČ
432 eur.
Školstvo – rozpočet vlastných príjmov sa zvyšuje o 7 680 eur.
Základná škola Jána Zemana + 680 eur
Rozpočet príjmov ZŠ sa zvyšuje o 100 eur – príjem z prenájmu – voľby prezidenta SR 1. a 2.
kolo, +438 eur – preplatky za elektrickú energiu – rok 2013, +142 eur – granty – finančný dar
SME v škole.
Základná umelecká škola + 100 eur
Rozpočet príjmov ZUŠ sa zvyšuje o 100 eur – príjem z prenájmu – voľby prezidenta SR 1. a 2.
kolo.
Materská škola Nábrežná + 6 900 eur
Rozpočet príjmov sa zvyšuje o 6 900 eur – vratky – preplatky plynu za rok 2013. Úspora plynu
bola z dôvodu zmeny spôsobu ohrevu teplej vody z plynu na ohrev elektrickou energiou.
Bežné príjmy spolu sú vo výške 149 116 eur, z toho 54 710 transfery zo strany štátu, 85 897
eur vlastné príjmy mesta, 829 transfery z obcí a 7 680 vlastné príjmy školských zariadení.
Bežné výdavky
Kód zdroja 111 – prostriedky zo štátu
1.1.Správa mesta – z dôvodu zníženia transferov na prenesené kompetencie (na miestne
komunikácie o 72 eur, na životné prostredie o 86 eur a na REGOB o 5 eur) sa výdavky
znižujú spolu o 163 eur
1.1.Stavebný úrad – z dôvodu zníženia transferu o 13 eur sa znižujú aj výdavky v tej istej
výške.
1.9.1. Voľby prezidenta – v rámci podprogramu 1.9. Voľby sa zavádza projekt 1.9.1. Voľby
prezidenta. Mestu boli poskytnuté preddavky na 1. a 2. kolo prezidentských volieb spolu vo
výške 7 380 eur. Táto čiastka sa zapája do rozpočtu vo výške preddavkov.
2.1. Matrika – výdavky sa znižujú o 46 z dôvodu zníženia transferu.
10.1. Kultúrne služby – pamätníky - na základe poskytnutého transferu zo strany štátu na
zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby dávame do rozpočtu čiastku 111 eur.
Bežné výdavky kód zdroja 111 spolu sú vo výške 7 269 eur.

Kód zdroja 41 – vlastné prostriedky
MsÚ
1.1. Správa mesta – zvýšenie o 1 400 eur na nákup počítača pre informatika. Počítač bude
hardwerovo prispôsobený pre strihanie videa a úpravu grafiky pre Novobanské noviny.
1.1. Stavebný úrad – zvýšenie o 190 eur na nákup kancelárskych stoličiek.
3.2. Mestská polícia – z dôvodu odchodu zamestnanca MsP do invalidného dôchodku sa
rozpočet zvyšuje o 2 787 eur. Je to na odstupné, preplatenie nevyčerpanej dovolenky a odvody
z miezd.
4.1. Propagácia a prezentácia mesta – jedná sa len o presun 296 eur z propagačného
materiálu na preklad Turistického sprievodcu v AJ a NJ.
7.1. Správa prenajímaného majetku – z dôvodu zmeny nájomcov v objekte na Bernolákovej
č. 3 došlo k iným spotrebám energií (oveľa väčšia spotreba elektrickej energie a úspora plynu).
Navrhuje sa zvýšenie výdavkov o 1 573 eur na energie a 600 eur je potrebných na vrátenie
preplatkov za plyn v prenajímanom objekte.
Navýšenie ďalej zahŕňa finančné prostriedky na opravu fasády Radnice (Múzeum) a to
v čiastke 35 000 eur. Zámerom je skompletizovanie prác na zachovaní historickej budovy
mesta konzultovaných s KPÚ, ktorý vydal rozhodnutie k tomuto zámeru. Keďže pôvodný
rozpočet už obsahuje finančné prostriedky na náter strechy a opravu atiky (10 000 eur) a budú
prebiehať práce na zateplení a zhotovení fasády budovy MsÚ, ktorá tvorí s Radnicou jeden
objekt, je to logickým krokom, kedy sa dajú tieto stavebné úpravy skoordinovať. Súčasný stav
budovy nie je dobrý, opadáva omietka, zatekajú žľaby, nie je natretá strešná krytina. Opravou
budovy by sa prispelo k zakonzervovaniu budovy ako celku a k zachovaniu jej historickej
hodnoty.
Ďalšou položkou v zmene rozpočtu je oprava historickej zvonice na Zvoničke za 3 500 eur.
Cieľom uskutočnenia tejto akcie je oprava historickej stavby zvonice, ktorá by mala byť
súčasťou náučného turistického chodníka „Zvonička“. Spolu zvýšenie rozpočtu je o 40 673
eur.
9.2. Šport – jedná sa len o presun 50 eur medzi transfermi z dôvodu vyplatenia dotácií podľa
právnej formy prijímateľa dotácie.
8.6. Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov – jedná sa len o presun 50 eur v rámci
podpoložiek podprogramu z dôvodu úhrad poplatkov za monitorovacie správy projektov.
10.1. Kultúrne služby – pamätníky – výdavky vo výške 3 810 eur sú na zreštaurovanie
Pamätníka na Námestí slobody venovaného padlým v druhej svetovej vojne. Oprava bude pri
príležitosti 70. Výročia SNP. Vzhľadom na to, že mesto dostalo dotáciu na údržbu ostatných
pamätníkov zo štátnych zdrojov, znižuje rozpočet vlastných zdrojov o 130 eur.
10.2.1. Mestská knižnica – rozpočet sa zvyšuje o 500 eur z dôvodu odstránenia havárie
kanalizácie v budove Mestskej knižnice a následného pripojenia do mestskej kanalizácie.
Zároveň sa presúva 140 eur z odmien na neplánovanú nutnú údržbu knižničného programu
Clavius.
10.3. Kultúrne služby – jedná sa len o presun čiastky 650 eur z energií na výpočtovú techniku
na nákup nového počítača pre vedúcu oddelenia a presun 500 eur z odmien zamestnancov
mimopracovného pomeru na honoráre z dôvodu iného spôsobu vyplatenia režiséra
ochotníckeho divadla.
12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA – rozpočet sa zvyšuje o 600 eur na zhotovenie
a osadenie kovovej mreže do priestoru, ktorá bude oddeľovať chodbu a sklad hudobných
nástrojov.
12.2.2. Opatrovateľská služba – rozpočet sa zvyšuje o 284 eur, z toho o 126 eur na odborný
seminár zameraný na oblasť sociálnych služieb. Nakoľko mesto muselo riešiť mimoriadne
vzniknutý stav - vypratanie izby od niekoľkoročných nahromadených odpadkov za občana

Novej Bane, ktorý bol na ODCH v Banskej Štiavnici a mal byť prepustený do domáceho
liečenia, bol zabezpečený odvoz a likvidácia odpadu, čo bolo fakturované vo výške 158 eur.
Spolu bežné výdavky kód zdroja 41 za MsÚ sú vo výške 50 114 eur.
Technické služby
5.2.1. Údržba MK – rozpočet sa zvyšuje o 57 283 eur a to nasledovne:
• 35 063 eur na opravu MK Bukovina (Šajtiská – prejazd lesom 400 m)
• 20 470 eur na opravu MK podľa zoznamu – Záhrb, Kamenárska, Prírodná, Laznícka,
Podhorská, Slnečná, Spojná, Hornozemská, Búry, Šuhajda, Bukovina, Hrabcova,
u Peklušov
• 550 eur na opravu a natretie autobusových čakární
• 1 200 eur na odstavnú plochu Štúrova a ul. A.Kmeťa s drveným asfaltom a penetrácia
5.2.2. Zimná údržba MK – nakoľko bola slabá zima, navrhuje sa rozpočet znížiť a časť
finančných prostriedkov rozpočtovaných na zimnú údržbu vo výške 21 500 eur presunúť na
údržbu MK.
Spolu bežný transfer pre Technické služby bude vo výške 35 783 eur.
Týmto bežným transferom pre TS sa plán nákladov aj výnosov upravuje na 750 363 eur.
Podprogram Školstvo 11.1. – výdavky na školstvo sú financované z viacerých zdrojov transfer zo štátu (plus 867 eur, mínus 89 eur, plus 46 6363 eur), transfer od obcí 829 eur,
vlastné príjmy školských zariadení 7 680 eur a zostatok nevyčerpaných prostriedkov vo výške
408 eur z roku 2013 (vo finančných operáciách). V rovnakej výške, t.j. spolu 56 358 eur sú
použité vo výdavkoch pre jednotlivé zariadenia.
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana + 48 926 eur, v tom ZŠ + 48 529 eur, CVČ 397 eur.
V ZŠ sa upravuje rozpočet výdavkov nasledovne:
Zvýšenie je na výdavkoch:
1) z normatívnych prostriedkov kód 111 o sumu 46 663 eur (mzdy 610 + 40 528 eur,
odvody 620 +13 830 eur, bežné výdavky -7 695 eur),
2) rozpočet výdavkov z neminutých normatívnych prostriedkov kód 131d o sumu 408 eur
– tu sa zvyšuje rozpočet výdavkov na energie – úhrada faktúry za zemný plyn,
3) rozpočet výdavkov z nenormatívnych prostriedkov na deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia o sumu 867 eur – zvýšenie je na položke učebné pomôcky,
4) rozpočet výdavkov z vlastných príjmov +680 eur – v tom 142 eur – nákup novín SME projekt SME v škole, -303 eur – všeobecný materiál – prváci, +303 eur učebné
pomôcky – zakúpené učebnice a pracovné zošity pre prvákov (zmena položky), +538
eur – údržba elektroinštalácie – ZŠ vstúpila do projektu Elektronizácia vzdelávacieho
systému regionálneho školstva (tablety).
Zníženie v ZŠ je na výdavkoch z prostriedkov na dopravné žiakom – tu sa upravuje transfer na
dopravné žiakom -89 eur.
V ČVČ pri ZŠ Jána Zemana sa zvyšuje rozpočet +397 eur – výdavky z prostriedkov na
záujmové vzdelávanie obcí +297 eur zemný plyn, +100 eur vodné, stočné.
Projekt 11.1.2. ZUŠ +100 eur
V tom -289 eur mzdy, -101 eur odvody – presun na náhradu príjmov pre zamestnancov pri
dočasnej pracovnej neschopnosti, +100 eur – bežné výdavky – zakúpenie legálneho softvéru
Office do počítača ekonómky školy, +390 eur – náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnancov.
Projekt 11.1.3. CVČ

+432 eur

Rozpočet sa zvyšuje o výdavky z transferu z rozpočtu obcí na záujmové vzdelávanie –
zvýšenie +432 eur je na položke tarifný plat, zároveň sa upravuje rozpočet z mestských
prostriedkov -432 eur tarifný plat +432 eur – potrebná údržba budov.
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná +6 900 eur
Výdavky sa zvyšujú o výdavky z vlastných príjmov z preplatkov za plyn, prostriedky budú
použité na úhradu faktúr za elektrickú energiu (nedoplatok za rok 2013 a zálohové platby
2014), ktoré vznikli z dôvodu zmeny spôsobu ohrevu teplej vody z plynu na ohrev elektrickou
energiou – boli namontované elektrické bojlery v počte 5 ks.
Touto zmenou rozpočtu sú bežné príjmy vyššie o 149 116 eur a bežné výdavky vyššie
o 149 524 eur. Rozdiel bežného rozpočtu mínus 408 eur je krytý finančnými operáciami –
zostatkom prostriedkov ZŠ J. Zemana z roku 2013.
Kapitálový rozpočet
Kapitálové výdavky
1.1. Správa mesta – server – výdavky vo výške 11 500 eur sú na zakúpenie serveru, nakoľko
pôvodný je dlhodobo poruchový a zastaraný. K 1.1.2015 končí podpora databáz (SQL 2005)
zo strany poskytovateľa mestského informačného systému (Datalan). Tzn., že od 1.1.2015 bude
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. Potrebujeme 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.
2.4. Modernizácia mestského rozhlasu – výdavky sú určené na modernizáciu mestského
rozhlasu, ktorý rieši rozšírenie jestvujúceho bezdrôtového systému v okrajových častiach mesta
v počte 4 ks hlásičov a 8 ks reproduktorov vrátane príslušenstva.
7.1. Správa prenajímaného majetku – čiastka 40 000 eur je určená na stavebné úpravy a
prípravu priestorov budovy bývalých Mestských lesov (ul. M. R. Štefánika 37) na dlhodobý
prenájom Dobrovoľnému hasičskému zboru v Novej Bani. Finančné prostriedky sú na
zabezpečenie prípravnej projektovej dokumentácie (600 eur), výstavbu novej garáže 5m x7m
(13 000 eur) a rekonštrukciu budovy (26 400 eur), ktorá pozostáva z výmeny okien, výmeny
plynového kotla, výmeny bojleru, realizovaná bude rekonštrukcia elektroinštalácie, sieťkovanie
a stierkovanie vnútorných priestorov, položenie plávajúcej podlahy do miestností, dodávka
a inštalácia kuchynskej linky, výmena batérií a položenie dlažby v kúpeľniach. Prostriedky sú
určené aj na úhrada poplatku za vyňatie z pôdneho fondu a geometrický plán zamerania stavby
pre kolaudáciu.
8.12. WC a sprchy Tajch – do rozpočtu sa znova zavádza podprogram nerealizovaný v roku
2013, ktorého zámerom je zvýšenie občianskej vybavenosti v lokalite Tajch. Výdavky vo výške
120 000 eur sú určené na vybudovanie WC a spŕch na Tajchu pre verejnosť na rekreačné účely.
V objekte sa navrhuje WC so sprchami, šatne, bufet a požičovňa bicyklov.
8.13. Rozvoj obcí – rozhľadňa Háj – do rozpočtu sa navrhuje nový podprogram –
vybudovanie rozhľadne na Háji, ktorá by bola súčasťou náučného turistického chodníka
„Zvonička“ a zároveň dominantnou atrakciou - jednou z piatich stanovísk náučného chodníka.
Výdavky na vybudovanie sú rozpočtované vo výške 1 700 eur na prípravnú projektovú
dokumentáciu vo variantoch a grafické spracovanie – vizualizáciu a čiastka 35 000 eur na
realizáciu akcie.
9.4. Športovisko Pod sekvojou – zavádza sa nový podprogram, ktorého zámerom je
rozšírenie športových aktivít o ďalšie športy. Výdavky vo výške 9 000 eur sú určené na
dobudovanie športoviska o mantinely s príslušenstvom.

Kapitálové výdavky MsÚ - akcie realizované mestským úradom sú vo výške 222 800 eur.
Nakoľko kapitálové príjmy nie sú, akcie budú kryté prevodom z rezervného fondu.
5.2.1. PD spevnené plochy ul. Cintorínska – TS – čiastka 72 eur je učená pre TS na
vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom vybudovania spevnenej plochy medzi
cintorínom a prvou bytovkou na ul. Cintorínskej.
5.3. Rekonštrukcia chodníkov - značenie + zastávky – TS – čiastka 13 000 eur je určená na
vodorovné a zvislé značenie námestia dopravnými značkami a na nákup dvoch autobusových
zastávok.
5.4. Cyklochodník Tajch – TS – kapitálový príspevok pre TS vo výške 1 690 eur je určený na
vybudovanie 1 altánku 6 uholníkového tvaru so strieškou na trase cyklochodníka Tajch
a čiastka 4 271 eur je na vyasfaltovanie vjazdov na chodník Tajch.
5.6. Chodníky a odstavné plochy – TS – v rámci tohto podprogramu sa budú rekonštruovať
chodníky na ul. Cintorínskej a Nábrežnej za 71 000 eur, chodník na Školskej na 10 000 eur
a odstavná plocha s drveným asfaltom, penetráciou Pod sekvojou za 2 500 eur.
6.4. Manipulačná plocha na Hornom dvore TS – rozpočet sa zvyšuje o 1 900 eur na
vybudovanie manipulačnej plochy na Hornom dvore TS.
8.1. Spoločná správa TS– rozpočet sa zvyšuje o 1 191 eur na rozšírenie kamerového systému
– odľahčenie doterajšieho PC a zakúpenie nového počítača. Čiastka 4 985 eur je určená na
zmontovanie prístrešku pre motorové vozidlá na dvore TS.
8.5. Verejná zeleň – kosačka – TS – do rozpočtu sa pridáva čiastka 7 200 eur na nákup
cepovej kosačky AS 901 SM pre Technické služby mesta.
8.7. Verejné osvetlenie – pridáva sa 300 eur na rozšírenie osvetlenia Pod sekvojou o 1
svietidlo.
8.10. Rekreačné a športové služby – rozpočet sa zvyšuje o 168 eur na projektovú
dokumentáciu pre 4 detské ihriská Pod sekvojou, na ul. Štúrovej, na ul. Nábrežnej a na ul.
Školskej už zrealizované.
Spolu kód zdroja 41 pre Technické služby – rozpočet sa zvyšuje spolu o 118 277 eur.
Kapitálové výdavky spolu sú spolu vo výške 341 077 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 2013 - rozpočet finančných operácií je upravený o zostatok
normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ z roku 2013 určených na použitie v 1. štvrťroku
2014.
Prevod z rezervného fondu – navrhovaný je vo výške kapitálových výdavkov 341 077 eur.
Rezervný fond je vo výške 193 420,06 eur nepoužitý z roku 2013. Tvorba z prebytku
hospodárenia za rok 2013 je vo výške 195 241,18 eur, t.j. spolu bude rezervný fond 388 661,24
eur. Nakoľko v pôvodnom rozpočte je zapracované na použitie 35 000 eur z rezervného fondu,
po tejto zmene bude použitie rezervného fondu vo výške 375 0777 eur. Po tejto zmene rozpočtu
zostane v rezervnom fonde 13 584,24 eur.
Dopad na rozpočet mesta – rozpočet príjmov aj výdavkov sa zvyšuje o 490 601 eur, celkový
rozpočet zostane vyrovnaný.

Ing.K.Ditteová – Vážení poslanci, predkladáme Vám 4. zmenu rozpočtu mesta v roku 2014.
Predchádzajúce tri zmeny boli v rámci kompetencií primátora mesta a riaditeľov zariadení.
Prvú zmenu urobili v ZŠ J. Zemana a to 650 eur presunuli z materiálu na výpočtovú techniku
na zakúpenie počítača pre vedúci školskej jedálne. Druhá zmena bola na technických službách
mesta, kde z prostriedkov zimnej údržby MK použili čiastku 8130 eur na spoločnú správu TS príspevok na správu štadióna na požiarne preúste, ktoré bolo treba zrealizovať. Čiastku 4394
eur sme použili na zakúpenie licencie programu KORWIN, nakoľko len TS pracovali v inom
programe a bolo potrebné to zjednotiť za všetky zariadenia. Tretia úprava bola v rámci
kompetencií primátora mesta a išlo o čiastku 2700 eur, ktorú sme dali na propagáciu a reklamu
za reprezentatívne fotografie mesta Nová Baňa.
Táto 4. zmena je dosť veľká, čo sa týka množstva zmien v príjmoch a výdavkoch, ale aj
objemu peňazí. Touto zmenou rozpočtu dávame do výdavkov čiastku viac ako pol milióna eur.
Táto zmena obsahuje povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, aj presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. V rámci povoleného prekročenia
sme do zmeny rozpočtu zapracovali transfery zo strany štátu vo výške 54 710 eur, čo je
následne premietnuté vo zvýšených výdavkoch.
V tejto zmene rozpočtu sú vlastné príjmy za školstvo vo výške 7 6820 eur prevažne
z preplatkov za energie premietnuté vo výdavkoch, čo spolu s transfermi za prenesené
kompetencie 47 441 eur, transferom z rozpočtu obcí 829 eur a zostatkom prostriedkov ZŠ J.
Zemana z roku 2013 vo výške 408 eur predstavuje čiastku 56 358 eur – čím sú výdavky za
školstvo vyrovnané.
Vlastné zdroje mesta – kód zdroja 41, vo výdavkov sú rozdelené na výdavky cez
mestský úrad vo výške 50 114 eur a na výdavky cez technické služby mesta vo výške 35 783
eur. Tieto výdavky spolu vo výške 85 897 eur sú pokryté vlastnými príjmami – na prvej
strane. Výdavky cez mestský úrad sú najmä v programe 7.1. Správa prenajímaného majetku
a program 10.1. Kultúrne služby – pamätníky. Ostatné zmeny v bežných výdavkoch sú
menšieho rozsahu a pokrývajú sa navzájom medzi podpoložkami. Výdavky technických
služieb budú z časti pokryté presunom zo zimnej údržby MK a z časti z vlastných príjmov
uvedených na strane 1, z ktorých musím dať do pozornosti výnos dane z príjmov vo výške
81 038 eur. V pôvodnom rozpočte na rok 2013 sú podielové dane vo výške 1 765 000 eur.
Z dostupných údajov z Ministerstva financií vyplýva pre Novú Baňu čiastka 1 846 038 eur, t.j.
rozdiel 81 038 eur zapájame na použitie do rozpočtu na vykrytie uvedených potrieb.
Dosť zásadná zmena je v kapitálovom rozpočte, kde sú zaradené investičné akcie vo
výške 222 800 eur, ktoré bude realizovať mestských úrad a vo výške 118 277 eur, ktoré budú
realizovať technické služby mesta. Spolu sú vo výške 341 077 eur, čo bude kryté prevodom
z rezervného fondu. Všetky zmeny sú v texte popísané. Dopad na rozpočet je vo výške 496 216
eur, o to sa zvyšujú príjmy aj výdavky.
V priebehu dvoch dní navrhujeme nové zmeny rozpočtu – zavádzame Modernizáciu
verejného osvetlenia, kde sa navrhuje poistenie majetku mesta, svietidiel a rozvádzačov
z projektu Modernizácia VO a to proti živelným pohromám, vandalizmu a odcudzeniu.
V monitorovacej správe sa predpokladá, že ich máme poistené. Mesto má poistené len budovy
a toto je stavba. Ročné poistné je 25 eur. Aby bol rozpočet vyrovnaný, navrhuje sa upraviť na
1. strane v položke „preplatky za EE, teplo a plyn“ na čiastku 1714 eur. Opraviť spolu kód
zdroja 41 na 86 112 a bežné príjmy spolu na 149 331 eur.
Druhá zmena v kapitálovom rozpočte je cez technické služby mesta zaplánovaná akcia
„rekonštrukcia chodníkov na ul. Cintorínskej“, v rámci čiastky 83 500 eur. Nakoľko chodníky
z ul. Cintorínskej voľne prechádzajú do ul. Nábrežnej k materskej škole, žiada sa chodníky
potiahnuť obojstranne aj po ul. Nábrežnej. Navrhuje sa doplniť do podprogramu 5.6.
„Chodníky a odstavné plochy“ čiastku 5400 eur, t.j. spolu 88 900 eur. Kapitálové výdavky TS
budú 123 677, kapitálové výdavky spolu 346 477 a v tejto istej výške aj prevod z rezervného

fondu. Spolu bude prevode z rezervného fondu 380 477 eur, ak sa všetko podarí zrealizovať,
zostane v ňom 8 184,24 eur. Dopad na rozpočet mesta je 496 216 eur na strane príjmov aj
výdavkov.

Ing.arch.J.Kôpka – Aké sú očakávané plnenia príjmov do dnešného dňa? Vidíme, že
v rezervnom fonde nám zostáva 8184,24 eur, je to končená suma, alebo očakávame aj iný
príjem?
Ing.K.Ditteová – Rezervný fond je rezervný fond. Keď sa nám podarí všetko tak, ako chceme,
tak to zostane takto. Druhá vec sú „bežné príjmy“ v rozpočte, tam je najvyššou čiastkou podiel
z výnosu daní, ktorý nám zatiaľ chodí primerane. Uvidíme, čo bude o mesiac, vtedy zvyknú
byť 2 % vratky a vtedy zvyknú posielať FP menej.
Mgr.J.Havran – Rozpočet je finančný plán, to znamená, že vychádza z nejakých reálnych
predpokladov. Rozpočet sme zbytočne nenadhodnocovali ani nepodhodnocovali, pretože nemá
zmysel ani jedno, ani druhé, pretože nepoužité FP sa presunú do rezervného fondu a tam majú
obmedzené využitie, je ich možno využiť len na kapitálové výdavky. To znamená, že nie je
možné riešiť bežné prevádzkové veci, čo je na škodu, pretože tam je z nášho pohľadu veľký
deficit, či už sú to komunikácie, údržby a opravy. V tomto prípade sme sledovali odhad, ktorý
zverejňuje ministerstvo, ktorý sme následne zapracovali do rozpočtu. Čo sa týka výdavkov
a tvorby rozpočtu, treba povedať, že sumy čo sú tu uvedené, sú len odhadom. Predpokladám, že
súťažením a verejným obstarávaním na konkrétne akcie sa ich cena zníži. Tak to bolo aj
v prípade rekonštrukcie mestského úradu a výmeny okien, kde sa suma 140 tis. eur znížila na
103 tis. eur. Pri rekonštrukcii MŠ ul. Nábrežná sa suma znížila zo 430 tis. eur na 330 tis. eur, to
je dôsledok verejného obstarávania a súťaženia verejných obstarávateľov. Možností ako
skorigovať a vylepšiť bilanciu rozpočtu je viacej. Predpokladám, že hospodárenie mestských
lesov bude pozitívne aj tento rok tak, ako aj predchádzajúce obdobia. Rezervné fondy sú takisto
aj o hospodárení dvoch obchodných spoločností, ktoré disponujú nejakou finančnou
hotovosťou, ktoré môžeme použiť na bežné výdavky. Úlohy, ktoré sme si stanovili je dosť
a predpokladám, že ich všetky stihneme splniť. Môžu sa objaviť nejaké nepredvídané
skutočnosti, tak ako aj v minulosti, ale sú tu započítané aj nejaké rezervy.
M.Marko – V bode 5.6. sú chodníky a odstavné plochy – v pondelok sme sa bavili aj
o opornom múre na ul. Pod sekvojou? Je to v tom zahrnuté?

O 15.45 hod. odchod poslankyne Natálii Pinkovej.
Mgr.J.Havran – Určite sa tam počíta, že sa vybuduje oporný múr, na zabránenie zosuvu pôdy.
Pri múre, kde by mal vzniknúť sa v ďalšej časti bude vymieňať hlina za asfaltovú drť a bude sa
robiť nástrek a chodník bude nanovo vyasfaltovaný. V úprave rozpočtu je viacero aktivít, ktoré
nadväzujú na to, čo sme vykonávali v oblasti, ktoré treba riešiť, je to aj oblasť cestovného
ruchu. V minulosti sa už na Tajchu vykonalo viacero aktivít, aby sa tam zatraktívnilo
prostredie, či to už je amfiteáter, alebo cyklo-korčuliarsky okruh. Plánujeme zakúpiť mobiliár –
stoly, lavičky, koše, altánok, vybudujú sa tu šatne a sprchy. Myslím si, že časom z Tajchu
urobíme prostredie, ktoré bude atraktívne, pretože ak sa pamätáte pár rokov dozadu, to nebolo
až také „ružové“. Ešte tam musíme nejaké úpravy dorobiť, ale som presvedčený, že voda tam
bude v dobrom stave a vhodná na rekreáciu. Sú tam aj ďalšie akcie, ktoré sa týkajú oblasti
cestovného ruchu, či už to je náučný chodník Zvonička. V spolupráci s mestskými lesmi

chceme vybudovať aj rozhľadňu. Ďalej je to úprava fasády historickej budovy radnice, to je
v súvislosti s tým, že sme začali s úpravou na budove mestského úradu. Ďalej sú to chodníky,
osvetlenie, zeleň. Máme tu budovu „veteriny“, ktorú sme tiež opravili. Chceli by sme držať
budovy, ktoré my vlastníme, v takom stave, v akom majú byť. Reštauruje sa Svätá trojica
a chceli by sme reštaurovať pomník padlým hrdinom, pretože v tomto roku je 70. výročie SNP
a pri tejto príležitosti je vhodné, aby sme si to výročie pripomenuli aj takýmto spôsobom.
Máme vyčlenených 40 tis. eur na to, aby sme v našom meste vybudovali stánok pre
Dobrovoľný hasičský zbor, pretože v Novej Bani má viac ako 130 ročnú tradíciu, a aby ju
ľudia, ktorí vykonávajú túto činnosť v prospech mesta mohli dôstojne vykonávať. Verím, že
ich to zmobilizuje a „nakopne“ a budú vyvíjať aktivity, ktoré budú v prospech nás všetkých. Sú
tam prostriedky, ktoré budú slúžiť na opravu bývalej budovy mestských lesov, vybudovanie
garáže, prostriedky na rekonštrukciu množstva chodníkov po sídliskách ul. Školská, ul.
Nábrežná a ul. Cintorínska a na údržbu budov. Verím, že mestské lesy, ako organizácia, ktorá
prispieva tomuto mestu, bude ďalej prosperovať a to isté platí aj pre mestský bytový podnik.
Obidva podniky hospodárili minulý rok pozitívne. Úprava, ktorú sme v rozpočte navrhli a aj
investície, budeme s verejnosťou komunikovať prostredníctvom našich novín a webu. Veci,
ktoré sú tam navrhnuté sa budeme snažiť odprezentovať aj v grafickej forme, aby ľudia mali
predstavu o tom, čo sa tu bude diať. V prípade vyhliadkovej veže, aby mali ľudia možnosť
vybrať si z variantov, ktoré tam budú ponúknuté, aby sa s tým stotožnili a navštevovali toto
miesto.

U z n e s e n i e č. 19/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
4. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2014
Hlasovanie č. 6:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová,
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

5. Súkromné centrum
k zaradeniu do siete škôl

špeciálno-pedagogického poradenstva – stanovisko mesta

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľkou
bodu je Emília Štullerová, referentka pre školstvo na Mestskom úrade v Novej Bani. K danému
bodu boli materiály zaslané vopred.

Dôvodová správa
PaedDr. Beáta Miškovičová požiadala listom zo dňa 8.4.2014 o možnosť zriadenia
Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v meste Nová Baňa.
Žiadosť PaedDr. Miškovičovej spolu s ďalšími doloženými podkladmi prikladáme
v prílohe tohto materiálu.
V zmysle § 16 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadosť o zaradenie školy,
školského zariadenia, strediska praktického vyučovania do siete, musí obsahovať aj súhlas
obce, na území ktorého je zriadená.
Zaradením do siete škôl a školských zariadení vzniká obci povinnosť v zmysle zákona
č. 596/2003 Z. z. § 6 ods. (12) financovať činnosť školského zariadenia ktoré vzniklo na jej
území, a to z prostriedkov poukázaných obci podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve.
Obec poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa dotáciu na mzdy a prevádzku
zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia. Zriaďovateľ súkromného školského
zariadenia, ktoré je zriadené na území obce, môže požiadať obec o dotáciu na dieťa do
dovŕšenia 15 rokov veku.
Podkladom pre výnos dane je Výkaz Škol (MŠ SR) 40-01. V tomto výkaze sa uvádza
počet detí, žiakov škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta a sú zaradené
v sieti škôl a školských zariadení podľa stavu k 15.9.
V § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je uvedené, že obec poskytne na dieťa
súkromného školského zariadenia finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy
určenej na mzdy a prevádzku na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
t.j. platia tu rovnaké pravidlá ako pri cirkevných školských zariadeniach, ktoré v našom meste
už máme.
PaedDr. Miškovičová uviedla, že predpokladaný počet detí a žiakov v zariadení by bol
cca 400 detí. Pre 1 dieťa by príspevok predstavoval cca 100 eur/ročne, čo by celkovo
predstavovalo sumu 40.000,-- eur. Nakoľko v prvom kalendárnom roku činnosti by mesto na
toto zariadenie nedostávalo žiadny výnos dane, ak by mesto dalo zariadeniu v tomto roku
nejaký príspevok, tento by muselo znášať z iných zdrojov (voľné iné zdroje v roku 2014
v rámci rozpočtu mesto nemá), nie z výnosu dane. Financovanie z výnosu dane je možné až
v druhom kalendárnom roku činnosti zariadenia. V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. je mesto
povinné takémuto zariadeniu poskytnúť dotáciu ak zriaďovateľ o to požiada, od 1. dňa začatia
činnosti, o výške dotácie rozhoduje mesto cez VZN.
Žiadosť bola prerokovaná:
1) na Mestskej školskej rade – Mestská školská rada ako príslušný orgán školskej
samosprávy dňa 14.5.2014 neodporučila zaradenie Súkromného centra
špeciálno-pedagogického centra do siete škôl a školských zariadení (v zmysle
zákona č. 596/2003 § 16 ods. (1) písm. n) dáva Mestská školská rada vyjadrenie
k zaradeniu do siete),
2) v komisii kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – komisia kultúry, vzdelávania,
mládeže a športu dňa 14.5.2014 ako poradný orgán mestského zastupiteľstva

neodporučila mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so zaradením do siete škôl
a školských zariadení.
Žiadateľka už takúto žiadosť predložila v decembri 2013, vtedy jej bolo listom
primátora mesta dané negatívne stanovisko mesta – toto bolo vydané po zvážení všetkých
okolností s odôvodnením „Predmetné služby sú v našom meste zabezpečované v potrebnom
rozsahu“. Nakoľko žiadateľka predkladá opätovnú žiadosť s tým istým predmetom žiadosti,
predkladáme túto žiadosť do mestského zastupiteľstva, aby mestské zastupiteľstvo v tejto veci
definitívne rozhodlo.

E.Štullerová – V priloženom materiáli sme Vám predložili na posúdenie žiadosť PaedDr.
Miškovičovej na zriadenie súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Tu by
som chcela k žiadosti doplniť, že žiadateľka dnes, tesne pred mestským zastupiteľstvom
predložila čestné prehlásenie, že nebude od mesta prvý rok činnosti požadovať dotáciu.
V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa k žiadosti o zaradenie do siete
prikladá aj súhlas mesta, kde organizácia bude pôsobiť. Žiadateľka už raz takúto žiadosť
predložila v decembri 2013, vtedy jej bola listom primátora mesta daná negatívna odpoveď
s odôvodnením, že predmetné služby sú v našom meste poskytované v potrebnom rozsahu.
Vzhľadom k tomu, že ide o opätovnú žiadosť, predkladáme túto do mestského zastupiteľstva,
aby mestské zastupiteľstvo vo veci definitívne rozhodlo.
Pred mestským zastupiteľstvom bola uvedená požiadavka prehodnotená mestskou
školskou radou a tiež komisiou kultúry, vzdelávania, mládeže a športu. Mestská školská rada,
ako aj komisia zaradenie do siete škôl pre túto školskú organizáciu neodporučila.
Aj tu hlavným dôvodom týchto negatívnych stanovísk bolo to, že tieto služby u nás
neabsentujú, ba práve naopak, sú poskytované v potrebnom rozsahu a v dobrej kvalite.
Poskytuje ich Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré je súčasťou Spojenej školy
na Hrabinách a má vytvorené elokované pracovisko na ul. Bernolákovej, teda priamo v centre
mesta. Logopedickú starostlivosť poskytuje v našom meste klinická logopedička p. Majzlíková
v bývalom areáli nemocnice s poliklinikou. Pedagogické poradenstvo je poskytované aj zo
strany Centra pedagogického poradenstva a prevencie Žarnovica.
J.Búry – Pani doktorka Miškovičová, chcel by som sa Vás spýtať na jednu vec, nakoľko ste
počuli vyjadrenie miestnych, na základe čoho ste dospeli k záveru, že tieto služby absentujú
v našom meste?
PaedDr.B.Miškovičová - Ďakujem, že sa dnes môžem osobne k tejto žiadosti vyjadriť.
Oslovila som pána primátora, bola som pozvaná na mestskú školskú radu a chcela by som
s tomu povedať len toľko. Materiál, ktorý bol predložený na zasadnutia bolo vysvetlené, že
prioritou bude logopedická starostlivosť pre deti v predškolskom veku. Na slová pani
Štullerovej, by som chcela zareagovať asi tak - je pravda, že tu pôsobí klinická logopédka, ale
neviem, či to okrem pani zástupkyne z predškolských zariadení ešte niekto vie - klinický
logopéd nemôže vstupovať do priestorov predškolských a školských zariadení. Je to výsostne
doména školských logopédov špeciálneho logopedického centra, to je jedna vec. Druhá vec je,
že nie som celkom presvedčená o tom, že tá činnosť, ktorú ponúkame hlavne my, ako je
prevencia a starostlivosť o deti v predškolskom veku je dostatočne vyhovujúca. Koniec koncov potvrdila to na zasadnutí mestskej školskej rady aj pani riaditeľka, ktorá je tu dnes
prítomná. Požiadala o logopéda, to znamená, že asi ho v dostatočnej miere nemajú, alebo
nevyužívajú. Takže viem, že táto služba, ktorú chceme ponúknuť my, v MŠ naozaj absentuje.
Výnimočnosťou tejto služby by malo by to, že by sa vykonávala v teréne, v priestoroch

predškolských a školských zariadení, ak by bol o to záujem. Toto je možno novinka pre
občanov tohto mesta, ku ktorým sa to asi nedostalo. Takýmto spôsobom by chcela poradňa
pôsobiť a samozrejme aj s ostatnými poruchami, ktoré súvisia s deťmi predškolského veku a aj
vyššieho školského veku. Dovolím si vyjadriť možnú obavu, či sa podarí tejto poradni získať
logopéda, pretože to nie je také jednoduché. Včera som bola na seminári, na ktorom bola aj
pani Škvarková z tejto poradne a seminár bol zameraný najmä na poruchy učenia u detí.
Hlavným bodom seminára boli „narušené komunikačné schopnosti“, čiže starostlivosť o deti,
ktoré majú logopedické poruchy. Na tomto seminári naozaj bolo povedané aj to, že
logopedická starostlivosť je nedostatočne pokrytá a logopédov v školských zariadenia je veľmi
málo. Na záver ešte jednu štatistiku, ktorá tam bola povedaná a to, že na Slovensku je 87 %
škôl, ktoré vzdelávajú integrované deti a len 23 % poskytuje špeciálnych pedagógov, je to 1
školský pedagóg na celú školu. Ešte raz by som chcela zdôrazniť, že činnosť, ktorú ponúkame
je hlavne terénna činnosť tak, aby bola dostupná pre všetky deti, ktoré to potrebujú. Chcela by
som poďakovať všetkým zainteresovaným v tejto problematike, za ich profesionálny prístup
a to hlavne pani Štrbovej a Štullerovej.
Ing.J.Štrba – Ja len poznámku, že poradňa, ktorá tu funguje má svojho logopéda.
J.Búry – Chcel by som vyzvať pani doktorku Gažiovú, nakoľko je to jej parketa, aby nás
s touto otázkou oboznámila, lebo my nie sme odborníci ani profesionáli v tejto oblasti.
PaedDr.K.Gažiová – Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, vážený pán primátor, vážené
mestské zastupiteľstvo, chcem upresniť niektoré informácie, ktoré tu boli podávané o našom
Centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Naše Centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva je samostatnou súčasťou našej školy a má iné kompetencie, ako má škola. Vzniklo
už v roku 1993 ako špeciálna - pedagogická poradňa, čiže už má viac ako 20 rokov a za toto
obdobie sa postupne vyvíjala a rozvíjala po personálnej stránke a po stránke poskytovaných
služieb. V súčasnosti naše Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje také isté
kompetencie a služby, ako spomínala pani doktorka Miškovičová, myslím si, že ešte v širšom
rozsahu. Sú to služby pre deti a žiakov so zdravotným obmedzením alebo postihnutím v oblasti
rečovej, čiže narušenej rečovej schopnosti – logopédie. Pre deti s telesným postihnutím, pre
deti a žiakov so sluchovým, zrakovým postihnutím, mentálnym postihnutím a aj
s viacnásobným postihnutím. Takisto aj pre deti a žiakov s vývinovými poruchami učenia.
Profesionálne našu poradňu zastupuje logopéd, surdopéd, somatopéd, tyflopéd, psychopéd,
liečebný pedagóg, psychológ a sociálny pracovník. Takže logopéda máme, logopedické služby
poskytujeme, spolupracujeme so všetkými materskými, základnými a strednými školami, ktoré
sú na území mesta Nová Baňa a aj v okolí. Služby zabezpečujeme na dvoch pracoviskách a to
na ul. Rekreačnej ceste č. 393 a v centre mesta na ul. Bernolákova č. 3. Toto pracovisko sme
otvorili viac ako pred 1 rokom, sme v mestských priestoroch, pretože sme si vedomí
myšlienky, že potrebujeme byť bližšie ku klientom. Nakoľko sme poskytovali tieto služby
v priestoroch budovy Základnej umeleckej školy, ale nakoľko je záujem aj v poobedňajších
hodinách, tak bolo potrebné prevádzku skorigovať a to činnosť ZUŠ a našu činnosť. Sme
štátna rozpočtová organizácia, ktorá sa financuje bez finančných príspevkov, či už od klientov,
alebo od mesta, alebo od akýchkoľvek spolupracujúcich organizácií. Zastrešujeme integráciu
žiakov na základných školách, ktorí potrebujú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
a vzdelávajú sa integrovanou formou. Bolo tu povedané, že potrebujeme logopéda, pokiaľ sa
zvýšia požiadavky na službu logopéda, tak ho prijmeme. Nadviazali sme spoluprácu
s pedagogickou fakultou, takže chceme sa rozvíjať aj po odbornej stránke. Nakoniec len takú
myšlienku, či so vstupom ďalšieho špeciálno-pedagogického poradenstva do mesta Nová Baňa

sa zvýši 100 % klientov, tak ako sa predpokladá t.j. 400 klientov. Myslím si, že táto myšlienka
asi nie je správna, lebo my v súčasnosti máme cca 420 aktívnych klientov.
Ing.arch.J.Kôpka – Chcem sa opýtať PaedDr. Miškovičovej, v prípade neschválenia zaradenia
Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva do siete škôl a školských zariadení,
ste ochotná robiť tieto služby aj bez toho, že budete zaradená do siete škôl?
PaedDr.B.Miškovičová – To je ďalšia možnosť, ktorú budem zvažovať až po tomto zasadnutí.
Som rada, že pani riaditeľka povedala túto vetu o počte klientov, lebo si myslím, že hlavný
problém je hlavne v počte klientov. Keď som túto žiadosť predložila, spolu so žiadosťami bola
daná požiadavka, aby som povedala predpokladaný počet klientov. Keďže mám prax
v poradenskej činnosti vzhľadom nielen na toto mesto, ale aj jeho okolie, nakoľko na strednú
školu, cirkevnú školu chodia aj deti z okolia – naozaj nemôžete pozerať len na vaše mesto
a počet obyvateľstva, ale aj školy, ktoré sú u Vás. Takisto v okolitých obciach sú školy
a škôlky, kde by sme vykonávali terénnu činnosť, o ktorú je naozaj veľký záujem, mám s tým
skúsenosť. Vrátim sa k tomu, čo som chcela povedať na začiatku – uviedla som približný
predpokladaný počet klientov 400. Prvý rok ich môže byť 150 a ďalší 550, je to ozaj odhad len
pre orientáciu. Keď som sa po vystúpení pani riaditeľky dozvedela, koľko majú klientov, tak
som pochopila, že to je vlastne ten problém. Na zasadnutí to priamo povedal pán Štuller, veľmi
si vážim jeho vyjadrenie, pretože to povedal nahlas a bez servítky a povedal, že celá moja
činnosť bude len o “kradnutí klientov“. Viete, mohla by som sa aj uraziť, ale ak dovolíte, ja sa
len ohradím. Cieľová skupina našej činnosti, čiže naši klienti budú celkom iní, ako cieľová
skupina u pani riaditeľky PaedDr. Gažiovej. My sa chceme prioritne zamerať na logopedickú
starostlivosť a my nepotrebujeme ani tyflopéda ani somatopéda. Od začiatku, asi pol roka, čo
v tomto meste jednám volám po koezistencii týchto dvoch poradní. Bohužiaľ zatiaľ to je stále
len pri žiadosti a čím ďalej, tým viac o konfrontačnej rovine, nebolo to mojim cieľom a mrzí
ma to.
Mgr.J.Havran – My sme považovali túto vec za potrebné predložiť na mestské zastupiteľstvo,
lebo ak nie tento rok, ale nasledujúce obdobia bude mať vplyv na rozpočet mesta ohľadom
financovania a hospodárenia, aj keď sú to prostriedky, ktoré budú pridelené zo štátneho
rozpočtu. Je to inštitúcia, ktorá by tu mala byť zriadená a za súhlasu mesta Nová Baňa môže
byť zaradená do siete školských zariadení. Osobne som bol na všetkých stretnutiach, považoval
som za potrebné absolvovať viacero komisií a zapojiť do toho viacero ľudí. Som rád, že tu dnes
bola pani riaditeľka vysvetliť svoj postoj, aby sa mohlo rozhodnúť v tejto veci správne.
PaedDr.B.Miškovičová – Chcela by som sa pozastaviť pri pripomienke, že minulý rok
chýbalo mestu na školstvo 150 tis. eur. Vrátim sa k tomu, čo som už raz povedala, že mám
skúsenosť s vedením takejto poradne s mestom, ktoré je menšie ako Nová Baňa, ktoré má
takisto školské a predškolské zariadenia, ktoré je ale v inom samosprávnom kraji. Ako náhle
nám navrhol úpravu rozpočtu, predseda školskej komisie oznámil všetkým riaditeľom
školských zariadení, že školstvo je značne poddimenzované, zvolal okamžite zasadnutie
všetkých predstaviteľov mesta, ktorých sa to týkalo a dalo sa to jednoducho do poriadku. Ja
neviem, ako sa tu tvorí rozpočet mesta, k tomu sa nebudem ani vyjadrovať, ale myslím si, že
vždy je to všetko o prioritách. Bola by som veľmi nerada, aby bolo chápané, že toto školské
zariadenie, by malo fungovať na úkor niekoho iného, to tak nie je. Jednoducho vaše mesto je
len finančným kanálom na príspevok z ministerstva.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
súhlasí
v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov § 16 bod (1) so zaradením Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva žiadateľky PaedDr. Beáty Miškovičovej do siete škôl a školských
zariadení
Hlasovanie č. 6:
prítomní - 12
za - 1 (Mgr. Alica Bindová)
proti – 10 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Maroš Marko, Mgr.
Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
zdržal sa – 1 ( Ing. arch. Ján Kôpka)
nehlasoval - 0 – uznesenie nebolo prijaté

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi

Predkladateľom materiálu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa
a spracovateľom je Ing. Slavomír Kasan, referent na oddelení VŽPaSM na Mestskom úrade v
Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
Na základe novelizácie zákona o odpadoch je mesto Nová Baňa v zmysle § 39 ods. 6
Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, povinné upraviť v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od
prevádzkovateľa kuchyne48f), použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym
odpadom, a elektroodpadov z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví
najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného
zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto
odpadov, na zneškodňovanie odpadov,
Na základe uvedeného mesto Nová Baňa vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len VZN).

Znenie VZN:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa
č. ...../2014 zo dňa 28.05.2014
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane
biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od
prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym
odpadom, a elektroodpadov z domácností
________________________________________________________________
Mesto Nová Baňa vydáva, v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 39 ods. 6 zák. č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov, toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

Článok I.
Základné pojmy
V tomto nariadení sa budú používať pojmy a definície podľa zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch"):
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s
týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto
odpadov.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
4. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov
a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade s týmto
zákonom.
5. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj
konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
6. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť
odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený
v prílohe č. 2. zákona o odpadoch.
7. Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania
odpadu je uvedený v prílohe č. 3. zákona o odpadoch.
8. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
9. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
10. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré
možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
11. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
12. Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania
odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich
zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
13. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4. zákona o odpadoch.
14. Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri
činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická
osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone
činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým
osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo
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uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a
parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb a občianskych združení.
Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom
alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe;10a) takým
zariadením nie je miesto na ukladanie odpadov podľa § 39, miesto spätného odberu elektroodpadu
podľa § 54a ods. 17, zberné miesto podľa § 48a ods. 20 a miesto spätného odberu podľa § 48a
ods. 21. zákona o odpadoch.
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností
uvedených v prílohe č. 2, zákona o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom
strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané
navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho
konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa
považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.
Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností
uvedených v prílohe č. 3, zákona o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom
strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané
navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho
konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa
považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.
Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo
ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom
pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby (interná skládka), ako
aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za
skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich
ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich
uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich
zneškodnením nepresahuje jeden rok.
Mobilné zariadenie na účely tohto zákona o odpadoch je zariadenie na zhodnocovanie odpadov
alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako
šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré
a) je konštrukčne a technicky uspôsobené na častý presun z miesta na miesto,
b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo
stavbou,
c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov spravidla v mieste ich
vzniku
d) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.
Biologický rozložiteľný odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov,
potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných
zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.
Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie
odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v
držbe.
Triedený zber je zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu, aby sa
uľahčilo špecifické spracovanie odpadu.
Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál
alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú
a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti
výrobkov,
b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo
c) obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.
Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré nie sú odpadom,
znova použijú na ten istý účel, na ktorý boli určené.

26. Príprava na opätovné použitie sú činnosti zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením alebo
opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa
opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.
27. Spracovanie sú činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu
pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním.
28. Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky,
materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie
organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na
materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.
29. Úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických, biologických alebo fyzikálnych
vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho dopravy, využitia, spracovania alebo
za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností.
30. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov,
ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3
písm. e)] zákona o odpadoch.
31. Zložka komuneho odpadu je jeho časť, ktorú možno mechanicky oddeliť ako samostatný druh
odpadu.
32. Zmesový komunálny odpad je KO, a KO ktorý zostane po oddelení separovane zbieraných
zložiek.
33. Uličné smeti je KO, ktorý zahŕňa odpad z čistenia verejných komunikácií a priestranstiev
katalógové číslo (ďalej len „ k. č.“) 20 03 02, 20 03 03 / a zmesový KO / k. č. 20 03 01 /, ktorý
vzniká pri pobyte na verejných a otvorených priestranstvách.
34. Objemné odpady /k. č. 20 03 07 / sú KO, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer umiestniť
v štandardných nádobách, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý nie je možné štandardnými
nádobami vyviezť v rámci stanoveného harmonogramu vývozu KO. Obvykle sa jedná o nepotrebný
nábytok, veľké koberce, okná, dvere, vane a pod.
35. Drobný stavebný odpad (DSO) - je to odpad zo stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných
stavieb [spadajúcich pod ustanovenia § 55 ods. 2 písm. c) a d), § 56 písm. h) zák. č. 50/1976 Zb.
stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov] realizovaných fyzickými osobami, na
vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebného úradu,
alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebného úradu, v rozsahu do 1 m3 ročne, resp.
do 300 kg od jednej fyzickej osoby ročne.
Ak si občan na takéto práce najme stavebnú firmu, v takomto prípade za stavebný
odpad zodpovedá táto firma.
DSO je tvorený týmito zložkami:
- 17 01 01 - betón
- 17 01 02 - tehly
- 17 01 03 - obkladačky, dlaždice, keramika
- 17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
- 17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
- 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03
36. V prípade pochybností, či odpad zo stavebnej činnosti fyzickej osoby je DSO, rozhoduje pre potreby
súladu s ustanoveniami tohto VZN mesto Nová Baňa, podľa ustanovení stavebného zákona.
37. Pri stavebnej činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb podnikajúcich podľa osobitných
predpisov sa nejedná o DSO.
38. Potvrdenie o produkcii DSO, ktoré slúži ako doklad o oprávnení tento odpad zneškodňovať v zmysle
tohto VZN, je potvrdenie vydané mestským úradom, oddelením výstavby a životného prostredia,
ktorého vzor je prílohou č. 6 tohto VZN. Potvrdenie držiteľ predkladá pracovníkovi spoločnosti SITA
Slovensko a.s., prekládková stanica Železničný rad, Nová Baňa pri odovzdávaní odpadu. Pracovník
prekládkovej stanice DSO prevezme po jeho odvážení a v prípade, že celkové odvážené
množstvo (ďalej len COM uvádzané v kg) DSO je väčšie ako 300 kg, dve kópie vážneho
lístka odovzdá držiteľovi DSO. Držiteľ DSO je v takomto prípade povinný za rozdiel = COM
- 300 kg zaplatiť bezodkladne do pokladne Mestského úradu v Novej Bani podľa platnej
ceny za likvidáciu DSO v zmysle aktuálne platnej zmluvy, ktorú má Mesto Nová Baňa
uzavretú so SITA Slovensko, a.s. Bratislava. Pracovníčka v pokladni na základe vážneho lístka
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po zaplatení poplatku za DSO vystaví doklad o zaplatení a odovzdá ho držiteľovi DSO a zároveň mu
vráti aj 1 kópiu vážneho lístka.
Starým vozidlom je motorové vozidlo kategórie M1, N1, ako aj trojkolesové motorové vozidlo
L2, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo
vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj motorové vozidlo,
ktorého držiteľ nie je známy, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného
prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
Staré vozidlo je odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného na účely jeho využitia ako
motorového vozidla. Staré vozidlo je odpadom, aj ak to v rozhodnutí určí Okresný úrad, odbor
životného prostredia.
Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo
nachádza.
Stanovište zbernej nádoby, alebo kontajnera je miesto vyhradené na umiestnenie zbernej
nádoby alebo kontajnera, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym požiadavkám.
Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých komponentov,
konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho
držiteľ zbavuje. (§54a ods. 3 zákona o odpadoch)
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb z
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a
množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácnosti fyzických osôb.
Spätný odber je odobratie elektrozariadenia z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového
elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ je odovzdávané elektrozariadenie
rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.
Oddelený zber je zber elektroodpadu v členení podľa prílohy č. 3a zákona o odpadoch, osobitnú
kategóriu elektrozariadení na účely oddeleného zberu tvoria svetelné zdroje s obsahom ortuti.
Zhromažďovacie miesto je miesto dočasného uloženia odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
Domáce kompostovisko je priestor vybavený zariadením zakúpeným, alebo vyrobeným, ktoré je
využívané na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov vznikajúcich užívaním nehnuteľností
fyzickou osobou.
Kompostovanie je proces zhodnocovania BRO, výsledkom ktorého je znovu využiteľný produkt kompost.
Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z
verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie (§ 43 b/, ods.
3 stavebného zákona).
Dozor v odpadovom hospodárstve (ďalej len dozor OH) je súbor činností, ktorými sa kontroluje
dodržiavanie spôsobu a podmienok nakladania s KO a DSO na území mesta v súlade s týmto VZN.
Dozor v OH vykonávajú zamestnanci Mestskej polície mesta Nová Baňa, ktorých činnosť
metodicky usmerňuje oddelenie výstavby a ŽP.

Článok II.
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu využívaním výrobkov, ktoré čo možno
najmenej zvyšujú množstvo odpadov a čo možno najviac znižujú znečisťovanie životného
prostredia;
b) triedením a odovzdávaním odpadov v rámci separovaného zberu umožňovať zhodnocovanie
odpadov ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získanie
druhotných surovín;
c) materiálovo využívať odpady v rámci tvorby kompostu z produkovaných bioodpadov;
d) odovzdávať odpady v rámci zavedených zberov tak, aby ich bolo možné zneškodňovať
spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru
ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a), b) alebo c).
e) zabraňovať a predchádzať nakladaniu s komunálnymi odpadmi v rozpore s týmto VZN.

Článok III.
Spoločné ustanovenia
1.

2.

3.
4.
5.
6.
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8.

Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje
ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov, alebo 100 ton ostatných odpadov, vypracúva
vlastný program odpadového hospodárstva ( ďalej len POH );
Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre komunálne
odpady ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác (ďalej len DSO) zabezpečovaných fyzickou
osobou v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby mesto, na území ktorého tieto odpady vznikajú.
Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o odpadoch;
Pôvodca odpadu a mesto sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať a dodržiavať
schválený program odpadového hospodárstva;
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom;
Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov;
Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený
odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu,
odboru životného prostredia a mestu, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.
Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie
tejto činnosti s mestom (ďalej len poskytovateľ), ak si túto činnosť nezabezpečuje mesto samo
a má na predmetnú konkrétnu činnosť platné príslušné rozhodnutia, povolenia, oznámenia,
registrácie, autorizácie a pod. vydávané oprávnenými orgánmi a organizáciami, ktoré sa na
poskytované služby a činnosti vyžadujú podľa platných právnych predpisov;
Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zabezpečí pre prevádzku nehnuteľnosti dostatočný
počet zberných nádob na KO a ich dobrý technický stav podľa tohto VZN, zodpovedajúcich
možnostiam zberu odpadov oprávnenou organizáciou - poskytovateľom, buď od oprávnenej
organizácie, alebo iného subjektu.

Článok IV.
Všeobecné povinnosti pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a
reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií a
akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom, a elektroodpadov z domácností
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území
mesta, zodpovedá mesto. Pre naplnenie tejto zodpovednosti stanovuje:
1. Pôvodca alebo držiteľ komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov vrátane
biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa
kuchyne, použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom, a
elektroodpadov z domácností je povinný nakladať, alebo inak s nimi zaobchádzať v
súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením mesta.
Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu KO, DSO a elektrodpadov z domácností v meste stanoveného
týmto VZN;
b) triediť a zhromažďovať jednotlivé zložky KO ukladaním do vyhradených nádob, prípadne miest
na to určených, podľa systému triedeného zberu na území mesta a podmienok tohto naradenia;
c) prednostne vylúčiť zo zmesového KO odpad z domácnosti s obsahom škodlivín a nakladať s ním
v súlade s týmto nariadením;
d) užívať zberné nádoby a priestory zodpovedajúce zavedenému systému zberu komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov v meste;
e) vkladať zmesový KO, ako zvyšok po vyseparovaní zložiek KO, za účelom jeho zberu do zberných
nádob na to určených mestom a oprávnenou osobou na zber odpadov tak, aby sa dali uzavrieť;
f) pôvodca KO je povinný sa starať o miesto umiestnenia zbernej nádoby z hľadiska hygienického,
estetického i z hľadiska jeho dostupnosti zberným vozidlom najmä v zimnom období.
g) správca nájomného bytového fondu, vlastník bytového fondu, majiteľ domu a majiteľ
nehnuteľnosti je povinný starať sa o miesto zriadené pre ukladanie KO vznikajúcich
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u užívateľov, majiteľov, nájomcov najmä čo sa týka čistoty okolo zberných nádob, ich
funkčného technického stavu, kapacitne dostatočného počtu pre uloženie všetkých vzniknutých
KO i čo sa týka dostupnosti miesta pre ukladanie KO zberovým vozidlom najmä v zimnom
období (odpratávanie snehu), neukladania odpadov, ktorých zber a zneškodňovanie je
zabezpečované iným spôsobom v zmysle tohto VZN;
právnická osoba a fyzická osoba oprávnená podnikať, správca nájomného bytového fondu,
vlastník bytového fondu, majiteľ domu a majiteľ nehnuteľnosti na území mesta alebo jej
integrovanej časti je povinná dohodnúť s organizáciou vykonávajúcou zber odpadov podľa
predpokladaného druhu a množstva produkovaného odpadu počet a druh zberných nádob,
vývozný cyklus a umiestnenie zberných nádob tak, aby bez zbytočných ťažkostí a časových strát
ich bolo možné vyviezť, a aby ich umiestnenie nerušilo vzhľad okolia. V prípade sporných
stanovísk rozhoduje Mesto na základe žiadosti pôvodcu odpadov, v ktorej žiadateľ zdôvodní
opodstatnenosť svojej žiadosti, a dôvody nedohody s organizáciou vykonávajúcou zber
odpadov.
každý, kto vykonáva činnosť (predajné stánky, bufety, záhradné posedenia, pojazdné stánky
a podobné zariadenia) alebo organizuje podujatia pre verejnosť na verejných priestranstvách na
území mesta, je povinný zabezpečiť priestranstvo dostatočným počtom zberných nádob na KO
a zabezpečiť na vlastné náklady zber, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadu, ktorý vznikne
v súvislosti s touto činnosťou ihneď po ukončení akcie;
pôvodca je povinný umiestniť v čase zberu a prepravy KO, objemných odpadov, drobných
stavebných odpadov, biologicky rozložiteľných odpadov, elektroodpadov z domácností,
oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v zmysle aktuálne platného
harmonogramu zbernú nádobu, zberné plastové vrece alebo samotný odpad na verejnom
priestranstve tak, aby najneskôr v čase zberu bol odpad dostupný pre jeho odber
zamestnancom oprávneného poskytovateľa služieb;
ako držiteľ starého vozidla zabezpečiť odovzdanie starého vozidla na spracovanie držiteľovi
autorizácie na zber a spracovanie starých vozidiel alebo odovzdanie starého vozidla
hromadnému výrobcovi alebo hromadnému dovozcovi,
Držiteľ vozidla dočasne vyradeného z cestnej premávky je povinný na vlastné náklady
zabezpečiť odstránenie vozidla z cesty alebo z iného verejného priestranstva do 30 dní odo
dňa jeho vyradenia. Ak to neurobí, odstránenie vozidla zabezpečí správca cesty na náklady
držiteľa (§ 103 ods. 4 zákona č. 315/1996 Z. z. o prevádzke na pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov).
Držiteľ vozidla dočasne vyradeného z cestnej premávky umiestni za okno vozidla evidenčné
číslo, pod ktorým bolo naposledy vozidlo evidované na okresnom dopravnom inšpektoráte, za
účelom identifikácie tohto vozidla. Evidenčné číslo môže byť napísané čitateľne rukou na
papieri.
pôvodca alebo držiteľ, ktorému nebol odpad odobratý z miesta zberu stanoveného týmto VZN
z dôvodu uvedeného v čl. IV ods. 4 písm. h) tohto VZN resp. vyloženého po prechode zberného
vozidla, je povinný si tento odpad zobrať späť a nakladať s ním ďalej v súlade s týmto VZN;
v prípade, že organizácia vykonávajúca zber odpadov neodoberie odpad z dôvodu uvedeného
v čl. IV ods. 4 tohto VZN, písomne oznámi Mestskému úradu v Novej Bani miesto, druh,
predpokladané množstvo, meno, priezvisko a adresu pôvodcu a dôvod neodobratia odpadu.

2. Ak na inom mieste nie je uvedené inak, vlastník alebo správca nehnuteľnosti alebo ten,
kto má k nehnuteľnosti iný vzťah, ktorý ho oprávňuje užívať nehnuteľnosť resp. jej
časť je povinný:
a) mimo dní odvozu zmesového komunálneho odpadu zabezpečovať udržiavanie čistoty na
stanovišti zberných nádob na KO a jeho okolí do vzdialenosti 3 m vo všetkých smeroch,
b) umožniť v čase zberu vstup k stanovišťu za účelom vyprázdnenia zberných nádob,
c) zabezpečiť posyp ako aj odpratávanie snehu v zimnom období z prístupovej cesty
k stanovišťu zberných nádob a tak umožniť manipuláciu so zbernou nádobou na KO,
d) dbať na to, aby oprávnenej organizácii boli umožnené všetky práce súvisiace s odvozom
odpadu,
e) dbať na to, aby zberná nádoba nebola preplňovaná a zanášaná (obsýpaná odpadom),
f) spolupracovať s oprávnenou organizáciou pri umiestňovaní stanovíšť zberných nádob, ktoré
musia byť zriaďované tak, aby vyhovovali estetickým, protipožiarnym a hygienickým
požiadavkám a požiadavkám bezpečnosti premávky na komunikáciách - aby boli prístupné bez

závad, aby nebol rušený vzhľad okolia, neboli situované priamo pod oknami budov, v tesnej
blízkosti frekventovaných miest, detských ihrísk a pod.
3. Oprávnená organizácia na vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je okrem
povinností uvedených v zmluve uzatvorenej v súlade s ustanovením § 39 ods. 7 zákona
o odpadoch povinná mať na všetky vykonávané činnosti podľa uzatvorenej zmluvy
príslušné platné povolenia povoľujúcih a registrujúcich orgánov a súčasne:
a) premiestňovať kontajnery a zberné nádoby zo stanovišťa a späť len na čas potrebný na ich
vyprázdnenie;
b) v čase vyprázdňovania zberných nádob odstrániť zo stanovišťa a jeho okolia odpad, ako aj
iné znečistenie, ktoré vzniklo pri manipulácii so zbernými nádobami;
c) zabezpečiť náhradný odvoz v prípade neuskutočnenia riadneho odvozu a odstrániť znečistenie
stanovišťa a jeho okolia, ktoré vzniklo z dôvodu neuskutočnenia riadneho odvozu;
d) dodržiavať interval odvozu zberných nádob i v prípade, že nádoba na KO nie je plná;
e) ak odpad alebo zberná nádoba nie je riadne pripravená na odvoz požiadať o nápravu držiteľa
zbernej nádoby;
f) pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi postupovať tak, aby
nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a ku škodám na životnom prostredí;
g) zaraďovať jednotlivé druhy vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, s ktorými nakladá
na území mesta, podľa platného Katalógu odpadov; viesť a uchovávať evidenciu podľa
aktuálne platnej legislatívy o množstve a druhu prevzatých odpadov od občanov mesta
(pôvodcu odpadu Mesto Nová Baňa), prijatých odpadov na zberný dvor, o spôsobe ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia a zasielať mestu Nová Baňa a príslušným úradom vyplnené
evidenčné formuláre podľa aktuálne platnej legislatívy o vzniku týchto odpadov a nakladaní
s nimi.
4. Zakazuje sa:
a) nakladať s KO, DSO a elektroodpadmi z domácností inak, ako je uvedené v tomto VZN;
b) právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným podnikať vhadzovať alebo odkladať odpad,
ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti
(odpad vznikajúci pri výrobnej činnosti, obaly z tovaru v obchodných prevádzkach, ...) právnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa do nádob, alebo k nádobám určeným na KO v meste
a integrovaných častiach mesta;
c) podnikateľským subjektom i fyzickým osobám využívať na zneškodňovanie stavebných odpadov
systém zavedený týmto VZN, pokiaľ odpad nespĺňa definíciu DSO danú týmto VZN;
d) ukladať do zberných nádob všetkých druhov ako aj do vriec určených na zber komunálneho
odpadu biologicky rozložiteľný odpad ako aj tento odpad zmiešavať z ostatnými komunálnymi
odpadmi;
e) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch;
f) manipulovať s KO v zberných nádobách, otvárať a ničiť plastové vrecia s KO, vyberať KO alebo
jeho zložky zo zberných nádob.
g) na miesta zhromažďovania KO (Čl. VI ods. 2, písm. d) a e)), umiestňovať, stavebný odpad,
bioodpad, VO odpad, elektroodpad a iné NO.
h) zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory;
i) narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane použitých batérií a akumulátorov;
j)odovzdávať použité batérie, akumulátory a elektroodpad neoprávneným pouličným zberačom,
podľa zákona o odpadoch a tohto VZN
k)nakladať biologicky rozložiteľnými kuchynskými a reštauračnými odpadmi od prevádzkovateľa
kuchyne, použitými batériami a akumulátormi, ktoré sú komunálnym odpadom inak, ako je
uvedené v tomto VZN a v zákone o odpadoch;
l) vykladať na verejné priestranstvá, iné pozemky a plochy odpad k.o. 17 06 05 – stavebné materiály
obsahujúce azbest, (medzi ne patrí aj strešná krytina), 17 06 01 izolačné materiály obsahujúce
azbest, demontáž a nakladanie môžu na náklady majiteľa, správcu, nájomcu nehnuteľnosti robiť
spôsobilé osoby vlastniace oprávnenie vydané Úradom verejného zdravotníctva – mesto uvedené
služby nezabezpečuje (nejedná sa o komunálny a ani drobný stavebný odpad)

m) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom
o odpadoch a týmto VZN;
n) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta, cestných rigolov, terénnych
nerovností a do podzemných vôd;
o) vykonávať prepravu odpadov v rozpore so štvrtou časťou zákona o odpadoch;
p) vykonávať bez súhlasu, autorizácie, registrácie, alebo v rozpore s nimi činnosti, na ktoré sa
súhlas, autorizácia a registrácia podľa zákona o odpadoch vyžaduje;
r) vykonávať pre Mesto Nová Baňa služby a činnosti bez príslušných rozhodnutí, povolení, oznámení,
registrácii, autorizácii a pod. vydávaných oprávnenými orgánmi a organizáciami, ktoré sa na
poskytované služby a činnosti vyžadujú podľa platných právnych predpisov;
5. Všeobecné povinnosti:
a) Zmluvný poskytovateľ zberu a prepravy KO je povinný starať sa o miesto zhromažďovania KO
v systéme zberu za použitia plastových vriec a zhromažďovacích miest umiestnených v
lokalitách, ktoré nie sú prístupné zberným vozidlom a oznamovať MsP umiestnenie iného ako
KO na miestach zhromažďovania KO.
b) Pôvodca alebo držiteľ KO, DSO a elektrodpadov z domácností alebo ten, kto nakladá s týmito
odpadmi na území mesta, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s týmito odpadmi.
c) Odpady, ktoré vznikajú pri pobyte na verejných a otvorených priestranstvách mesta je každý na
území mesta povinný odhadzovať do nádob na to určených (malé smetné nádoby).
d) Mesto uzatvorí pre zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov na území mesta zmluvu s oprávnenou organizáciou.
e) Oprávnená organizácia na základe uzatvorenej zmluvy s mestom Nová Baňa, zverejní termíny
realizácie zberu a prepravy KO a triedeného zberu zložiek KO a DSO v predstihu spôsobom v
meste obvyklým a informácie budú poskytované aj mestu Nová Baňa.
f) Mesto zavedie prostredníctvom oprávnenej organizácie na základe uzatvorenej zmluvy
množstvový zber na základe žiadosti takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže,
že:
- množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
- komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením
alebo iným nežiaducim únikom.
g) Osoba, ktorá zistí, že jej nie je zabezpečovaný odvoz komunálnych odpadov v zmysle tohto VZN
je povinná toto preukázateľne riešiť s oprávnenou organizáciou - poskytovateľom uvedenou na
aktuálnom kalendári zberu odpadu. V prípade, že k vyriešeniu problému nedospejú aj
Mestskému úradu v Novej Bani.
6. Rozsah kontrolnej činnosti pracovníkov dozoru OH:
a) Kontrolovať územie mesta vo vzťahu k spaľovaniu biologických odpadov. V prípade zistenia
činnosti v rozpore s týmto VZN spracuje pracovník dozoru OH podklady pre potreby
prerokovania priestupku voči ustanoveniam zákona o odpadoch.
b) Vykonávať kontrolu územia mesta.
c) Kontrolovať pripravenosť zberných nádob a obalov na uliciach v čase zberov zavedených týmto
VZN so zameraním na skladbu odpadov v nich uložených, vrátane vriec uložených vedľa
zberných nádob.
d) Evidovať pôvodcov, ktorý spôsobom uvedeným pod písmenom c) tohto článku porušili toto VZN
a ich zoznam spolu so zápisom predložiť pracovníkovi oddelenia VŽPaSM, úseku odpadového
hospodárstva.
e) Kontrolovať zhromaždiská odpadov, stav zberných nádob, plastových vriec v zástavbe i mimo
nej so zameraním na správne triedenie odpadov a ich čistotu.
f) V prípade zistenia rozporu medzi povinnosťami danými týmto VZN a skutočným stavom vykonať
objasnenie za účelom zistenia toho, kto sa rozporného konania dopustil.
g) Zisťuje pôvodcov, ktorý odpad umiestnili na miesta na území mesta v rozpore s týmto VZN
a zákonom o odpadoch (čierne skládky odpadov).
h) Prevádzkovateľ zberných dvorov komunálnych odpadov na Dlhej Lúke č. 18 vykonáva kontrolu
pôvodcami dovezených odpadov so zameraním na ich skladbu a triedenie.

i)

Preveruje tie prípady, v ktorých odpad nezodpovedal podmienkam, ktoré sú dané týmto VZN
(najmä KO, DSO, vytriedené zložky KO);
j) Kontroluje zberné miesta na uloženie vrecovaného komunálneho odpadu a preveruje na nich
rozpory s VZN.
k) Kontroluje miesta, nádoby a obaly určené na uloženie vytriedených zložiek z komunálnych
odpadov a eviduje rozpory s VZN;

Článok V.
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu.
Mesto zavádza systém zberu odpadov, ktorým:
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu KO vznikajúcich na území mesta za účelom ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN;
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce
systému zberu KO v meste a zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené
zložky komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov;
c) upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných
kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií a
akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom, a elektroodpadov z domácností, a ustanovuje
najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného
zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania
s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na
zneškodňovanie odpadov a v odôvodnenom prípade dôvody nezavedenia triedeného zberu
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa ustanovení zákona o odpadoch;
d) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín a DSO;
e) zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre
- papier, plasty, kovy, sklo;
- biologicky rozložiteľné komunálne odpady okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ
kuchyne;
f) určuje, že výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s
nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie;
g) určuje, že vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a
reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území mesta Nová Baňa môže len ten,
kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom Nová Baňa;
za podmienok, že vlastní vyžadované povolenia, súhlasy a oznámenia v súlade s platným
právom v predmete ku konkrétnemu druhu KO a DSO.

Článok VI.
Povinnosť mesta Nová Baňa podľa § 39 ods. 19 zákona o odpadoch
Mesto Nová Baňa umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo kolektívnej organizácii (§
54ga ods. 2) zákona o odpadoch a výrobcovi batérií a akumulátorov alebo kolektívnej
organizácii (§ 48g ods. 2) zákona o odpadoch na ich náklady:
a) zaviesť a prevádzkovať na území mesta Nová Baňa systém oddeleného zberu elektroodpadu z
domácností a systém zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov alebo použitých
automobilových batérií a akumulátorov pochádzajúcich z motorových vozidiel nevyužívaných na
komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,
c) elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde podľa § 54c ods. 1 zákona o
odpadoch je distribútor elektrozariadení povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j.
odobratie
elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom

základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej
kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prevádzkach,
ktoré slúžia na predaj elektrozariadení,

Článok VII.
Povinnosť mesta Nová Baňa podľa § 39 ods. 20 zákona o odpadoch
Mesto Nová Baňa umožňuje tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a
zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre
prevádzkovateľa kuchyne na jeho náklady a v súlade s platným všeobecne záväzným
nariadením mesta Nová Baňa:
a) zaviesť a prevádzkovať na území mesta Nová Baňa systém triedeného zberu biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,
c) za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je zodpovedný
prevádzkovateľ kuchyne; odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych
odpadov v obci,
d) náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
poplatku),
e) ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia
EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín,
f) prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na
jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani
verejnosť,
g) zberné nádoby musia byt umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne,
h) frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia
(leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia,
i) ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň
musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje,
aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala
schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou,
j) prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným
odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v útulkoch,
na chovných staniciach atď.,

Článok VIII.
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a
reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií a
akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom, a elektroodpadov z domácností.
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (nie technologických – predmet
ponikania) okrem prevádzkovateľa kuchyne je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu
na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov
v meste,
d) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta Nová
Baňa,
1. Pôvodca (aj občan) je povinný z komunálnych a drobných stavebných odpadov vznikajúcich pri jeho
činnosti vytriediť tieto zložky zaradené podľa Katalógu odpadov:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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20 01 01 papier a lepenka
20 01 02 sklo
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 13 rozpúšťadlá - N
20 01 14 kyseliny - N
20 01 15 zásady – N
20 01 17 fotochemické látky - N
20 01 19 pesticídy - N
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky – N
20 01 25 jedlé oleje a tuky
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 - N
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky - N
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné jako uvedené v 20 01 27
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky – N
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené
batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie - N
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01
23, obsahujúce nebezpečné časti – N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23
a 20 01 35
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky – N
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39 plasty
20 01 40 kovy
20 02 01 biologicky rozložiteľné odpady
16 03 01 opotrebované pneumatiky
15 01 05 kompozitné obaly (ďalej len VvKM - viacvrstvové kombinované materiály– tetrapack,
brickpack ap.)
20 01 10 šatstvo obuv
20 01 11 textílie
20 03 02 odpad z trhovísk
20 03 04 kal zo septikov
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá - N – pôvodca (aj občan) odpadu ich odovzdá do
verejnej lekárni
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 – pôvodca (aj občan) odpadu ich odovzdá do
verejnej lekáni

2. Pre zhromažďovanie a zber odpadu 20 03 01 zmesový komunálny odpad sa stanovujú tieto
systémy zberu, zberné nádoby, obaly a zberné miesta:
a) Zber za využitia 110 l zberných nádob pre obyvateľov
- v individuálnej bytovej zástavbe v miestach celoročne prístupných zberným vozidlom;
b) Zber s použitím 1 100 l kontajnerov pre obyvateľov
- v hromadnej bytovej zástavbe.
c) Zber s použitím 1 100 l kontajnerov, príp. 110 l zberných nádob, pre právnické
osoby a fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov a iné právnické
osoby (výrobné prevádzky, školské zariadenia, sociálne zariadenia, rekreačné zariadenia,
reštauračné zariadenia a iné zariadenia v meste).
d)

Zber s využitím zhromažďovacích miest umiestnených v lokalitách uvedených
v prílohe č. 2 tohto VZN, ktoré nie sú prístupné zberným vozidlom na zberné nádoby,
za použitia plastových vriec, do zberných zariadení v neporušených a uzatvorených

plastových vreciach. V deň stanovený harmonogramom pre odvoz KO z konkrétneho
stanovišťa budú plastové vrecia odvezené poskytovateľom zvozu;
e) Zber KO v rekreačnej oblasti Tajch:
- za použitia 110 l zberných nádob a 1100 l kontajnerov podľa uzatvorenej zmluvy majiteľa
rekreačného alebo iného zariadenia s mestom podľa
harmonogramu dohodnutom
s poskytovateľom zvozu;
- za použitia plastových vriec a veľkoobjemového kontajnera umiestneného na určenom
zbernom mieste, ktorého odvoz bude vykonávaný podľa potreby vyplývajúcej z úrovne jeho
naplnenia;
- v letnej turistickej sezóne (jún až september) z verejných priestranstiev (parkovisko,
hrádza, plážové plochy) za použitia rozmiestnených zberných košov, ktoré sú
vyprázdňované 1x týždenne;
- uložením do veľkoobjemového lisovacieho kontajnera prístupného z verejného
priestranstva, umiestneného pri vstupnej bráne, oproti vrátnici prevádzkového dvora
Technických služieb na ul. Dlhá Lúka 18, za podmienok daných na oznamovacej tabuli
umiestnenej v priestore kontajnera.
f)

Zber z roztrúseného rekreačného osídlenia za použitia plastových vriec:
- umiestnením do veľkoobjemového lisovacieho kontajnera prístupného z verejného
priestranstva, umiestneného pri vstupnej bráne, oproti vrátnici prevádzkového dvora
Technických služieb na ul. Dlhá Lúka 18, za podmienok daných na oznamovacej tabuli
umiestnenej v priestore kontajnera;
- uloženie odpadu na zhromažďovacie miesta spôsobom uvedeným v písm. d) tohto
odstavca VZN.
Pôvodcovia si môžu vyzdvihnúť vrecia na zhromažďovanie KO na Mestskom úrade Nová Baňa
podľa kritérií stanovených v prílohe č. 3 tohto VZN.

g)

Množstvový zber zavedený v súlade s čl. IV, ods. 5 tohto VZN:
- maximálny interval odvozu komunálnych odpadov je 14 dní;
- pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval aj
dlhší ako 14 dní,
- veľkosti zberných nádob, 110 l, 1100 l, 5 m3, 7 m3,

3. Pre zhromažďovanie a zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu uvedených v článku
VIII. ods. 1 tohto VZN sa stanovujú tieto zberné obaly a zberné miesta (okrem odpadu 20 03 01
zmesový komunálny odpad ):
•
-

-

•
-

-

20 01 01 papier a lepenka
plastové nádoby označené nápisom "Papier" umiestnené v miestach uvedených v prílohe č.
4 tohoto VZN;
plastové vrecia, ktoré budú od obyvateľov v individuálnej bytovej zástavbe odvážané
z lokalít uvedených v prílohe č. 5 tohto VZN a podľa vypracovaného harmonogramu, ktorý
bude aktualizovaný a zverejňovaný podľa potreby v meste obvyklým spôsobom;
odovzdať v miestnosti vyhradenej pre vytriedený papier na zbernom dvore Technických
služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Horný dvor, každý pracovný piatok a v každú
poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS.
20 01 02 sklo
plastové nádoby označené nápisom "Sklo" umiestnené v miestach uvedených v prílohe č. 4
tohto VZN;
plastové vrecia, ktoré budú od obyvateľov v individuálnej bytovej zástavbe odvážané
z lokalít uvedených v prílohe č. 5 tohto VZN a podľa harmonogramu, ktorý bude
aktualizovaný a zverejňovaný podľa potreby v meste obvyklým spôsobom;
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Horný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS.

•
•
-

•
-

•
-

•
-

•
-

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad - okrem
prevádzkovateľa kuchyne (odpad od občana)
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS.
20 01 13 rozpúšťadlá - N
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa , Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS;
odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej
komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady
vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto
miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na
viac častí.
20 01 14 kyseliny - N
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa , Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS;
odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej
komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady
vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto
miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na
viac častí.
20 01 15 zásady – N
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa , Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS;
odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej
komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady
vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto
miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na
viac častí.
20 01 17 fotochemické látky - N
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa , Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS;
odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej
komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady
vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto
miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na
viac častí.
20 01 19 pesticídy - N
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa , Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS;
odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej

komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady
vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto
miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na
viac častí.

•
-

•
-

•
-

•
-

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - N
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa , Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS;
odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej
komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady
vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto
miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na
viac častí.
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky - N
(chladničky, mrazničky ap.)
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS;
odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej
komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady
vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto
miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na
viac častí.
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 – N (motorové a
prevodové oleje, mazacie tuky ap.)
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS;
odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej
komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady
vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto
miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na
viac častí.
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky –N (najmä staré vyradené farby)
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS;
odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej
komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady
vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto
miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na
viac častí.

•
-

•
-

•
-

•

-

•
-

20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné jako uvedené v 20
01 27 (najmä staré vyradené farby bez obsahu škodlivín – nebezpečných látok)
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS;
odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej
komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady
vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto
miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na
viac častí.
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky – N (chemické čistiace
prostriedky s obsahom škodlivín – podľa údajov na obale)
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS;
odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej
komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady
vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto
miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na
viac častí.
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 (chemické čistiace
prostriedky bez obsahu škodlivín – podľa údajov na obale)
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS;
odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej
komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady
vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto
miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na
viac častí.
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06
03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie –N (autobatérie,
monočlánky ap.)
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS;
odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej
komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady
vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto
miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na
viac častí.
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS;

-

•

-

•

20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti (televízory, zobrazovacie
zariadenia z PC, rozhlasové prijímače)
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS;
odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej
komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady
vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto
miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na
viac častí.

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v
20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 (práčky, mikrovlnné rúry, tlačiarne, elektrické sporáky,
ventilátory, vysávače, žehliace zariadenia, fritézy, mlynčeky, kávovary, osobné PC, klávesnice,
telefónne prístroje, hifi zariadenia, nástroje na kosenie a záhradkársku činnosť )
- odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS;
- odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej
komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady
vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto
miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na
viac častí.

•
-

•
•

odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej
komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady
vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto
miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na
viac častí.

20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky – N
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS;
odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej
komunikácie alebo štátnej cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady
vyložené po prejazde zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto
miesto potrebné uložiť tak, aby nedochádzalo k úniku škodlivín a ani deleniu odpadov na
viac častí.
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS.
20 01 39 plasty (plastové vratné a nevratné fľaše a plastové obaly neznečistené
olejmi a inými škodlivinami)

-

-

•

priebežne nádoby označené nápisom "Plasty" umiestnené v miestach uvedených v prílohe č.
5 tohoto VZN;
plastové vrecia, ktoré budú od obyvateľov v individuálnej bytovej zástavbe odvážané
z lokalít uvedených v prílohe č. 5 tohto VZN a podľa harmonogramu, ktorý bude
aktualizovaný a zverejňovaný podľa potreby v meste obvyklým spôsobom;
odovzdať v miestnosti vyhradenej pre vytriedené plasty na zbernom dvore Technických
služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Horný dvor, každý pracovný piatok a v každú
poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS.

-

20 01 40 kovy
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Horný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS.

-

16 03 01 opotrebované pneumatiky
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Dolný
dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS.

-

15 01 05 kompozitné obaly ( viacvrstvové kombinované materiály – VvKM
– tetrapack, brickpacp ap.)
odovzdať v miestnosti vyhradenej pre vytriedený papier na zbernom dvore Technických
služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Horný dvor, každý pracovný piatok a v každú
poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi TS.

•

•

4. Pre zhromažďovanie a zber drobných stavebných odpadov (DSO) sa určuje tento zberný
systém:
•

Drobné stavebné odpady čl. I. bod č. 35:
- odovzdať na Zbernom dvore (prekládkovej stanici) SITA Slovensko a.s. so sídlom na ulici
Železničný rad v Novej Bani, v pondelok až stredu a v piatok od 07:00 do 12:00 hod a od
12:30 do 15:00 hod podľa pokynov pracovníka prekládkovej stanice do kontajnera
vyčleneného na drobný stavebný odpad. Pri odovzdávaní odpadu držiteľ odpadu predloží
požadované údaje potrebné pre evidenciu DSO, doklad (príloha č. 6 tohto VZN);
- odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber DSO. Zber
bude vykonávaný na základe dokladu (príloha č. 6 tohto VZN), kedy držiteľ drobného
stavebného odpadu sa musí pri odovzdávaní DSO preukázať dokladom o jeho produkcii,
ktorý mu vydá MsÚ, odd. výstavby a životného prostredia v prípade, že naň má nárok podľa
čl. I body č. 35,36 a 38 tohto VZN na č. dverí: 1. Pôvodca DSO si odber odpadu na základe
dokladu (príloha č. 6 tohto VZN) a termínu zberu, dohodne s poskytovateľom
zabezpečujúcim zber DSO. V čase zberu je pôvodca DSO povinný ho uložiť na verejne
prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, alebo na najbližšie verejne prístupné
miesto od jeho nehnuteľnosti nachádzajúce sa vedľa miestnej komunikácie alebo štátnej
cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Poskytovateľovi zabezpečujúcemu
zber DSO odovzdá doklad (príloha č. 6 tohto VZN). Odpady vyložené po prejazde zberného
vozidla nebudú dodatočne odobraté. Odpad je na toto miesto potrebné uložiť tak, aby
nedochádzalo k jeho rozširovaniu do okolia.
- Pôvodcovia alebo držitelia väčšieho množstva stavebného odpadu a odpadu s katalógovým
číslom 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a výkopovú zeminu inú
ako uvedenú v 17 05 05 sú povinní odviesť tento odpad na skládku SITA Slovensko a.s.
v prípade, že sa tento nedá využiť na terénne úpravy, zásypové účely buď na vlastnom
alebo po dohode s vlastníkom i na cudzom pozemku v súlade s príslušnými ustanoveniami
stavebného zákona.

5. Pre zhromažďovanie a zber odpadu 20 03 03 odpad z čistenia ulíc sa určuje tento zberný
systém:
-

Odpad 20 03 03 bude po vyčistení ulíc a trhoviska (nie biologický) zmluvnou organizáciou
odovzdávaný v pracovnej dobe na prekládkovú stanicu SITA Slovensko a.s., Železničný rad,
Nová Baňa.

6.

Pre nakladanie s odpadom 20 03 07 objemný odpad (objemné kusy nábytku, okná, dvere,
vane, ap.) sa určuje tento zberný systém:
-

-

odovzdať na Zbernom dvore (prekládkovej stanici) SITA Slovensko a.s. so sídlom na ulici
Železničný rad v Novej Bani, v pondelok až stredu a v piatok od 07:00 do 12:00 hod a od
12:30 do 15:00 hod podľa pokynov pracovníka prekládkovej stanice do kontajnera
vyčleneného na
objemný odpad. Pri odovzdávaní odpadu držiteľ odpadu predloží
k nahliadnutiu požadované údaje potrebné pre evidenciu objemného odpadu – občiansky
preukaz pre občanov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa. občiansky preukaz s listom
vlastníctva k nehnuteľnosti v k.ú. Nová Baňa pre ostatných občanov mesta Nová Baňa;
odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti vedľa miestnej komunikácie alebo štátnej
cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady vyložené po prejazde
zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté.

7. Pre zber a zhodnocovanie odpadu 20 02 01 biologicky rozložiteľné odpady a 20 03 02
odpad z trhovísk (biologicky rozložiteľný odpad) sa určuje tento zberný systém:
-

prednostne zhodnocovať na domácom kompostovisku umiestnenom na nehnuteľnosti,
ktorej užívaním vznikajú biologicky rozložiteľné odpady;
- odovzdať pri zbere realizovanom 2 x ročne poskytovateľom zabezpečujúcim zber KO. Zber
bude vykonávaný priebežným zberom po uliciach, pričom je pôvodca povinný odpad vyložiť
na verejne prístupné miesto pred nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, resp. na najbližšie
verejne prístupné miesto od jeho nehnuteľnosti vedľa miestnej komunikácie alebo štátnej
cesty tak, aby odpad neobmedzoval premávku na ceste. Odpady vyložené po prejazde
zberného vozidla nebudú dodatočne odobraté.
Bioodpad - na sezónny zber a úpravu biologicky rozložiteľného odpadu (lístie, konáre, piliny,
pokosená tráva, kvety, burina, ovocie) slúži mobilné zariadenie na drvenie. Podľa druhu sa
bioodpad vyloží na miesto zberu vo forme zväzkov (konáre) alebo vo vreciach (tráva, lístie,
burina);
- zber a úprava bioodpadu mimo sezónnych zberov, na základe objednávky u poskytovateľa
zabezpečujúceho zber KO;
odovzdať na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka – Horný
dvor,
každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci pracovníkovi
zabezpečujúcemu zber KO.

8. Pre zber odpadu 20 03 04 kal zo septikov sa určuje tento zberný systém:
-

odvoz splaškovej vody a kalu zo žúmp, odvoz kalu zo septikov a ČOV na základe
objednávky u poskytovateľa zabezpečujúceho zber KO.

9. Pre zber odpadu 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a 20 01
25 jedlé oleje a tuky (pre občanov, okrem prevádzkovateľa kuchyne) sa určuje tento
zberný systém:
- odovzdať v uzavretých obaloch na zbernom dvore Technických služieb mesta Nová Baňa,
Dlhá Lúka – Dolný dvor, každý pracovný piatok a v každú poslednú sobotu v mesiaci,
poskytovateľovi služieb.

10. Prevádzkové hodiny pre možnosť odovzdania jednotlivých zložiek komunálnych
odpadov na zbernom dvore Technických služieb Mesta Nová Baňa, resp. na prekládkovej stanici
komunálnych odpadov spoločnosti SITA Slovensko a.s., Železničný rad, Nová Baňa v súlade
s ustanoveniami ods. 3., 4., 6., 7., 8., a 9., budú pre verejnosť zverejnené po
predchádzajúcej dohode medzi mestom Nová Baňa a prevádzkovateľom zberného
dvora, resp. prevádzkovateľom prekládkovej stanice komunálnych odpadov a to na
informačnej tabuli pred vstupom do zberného dvora a pred vstupom do prekládkovej
stanice komunálnych odpadov. Tieto informácie budú taktiež zverejnené na webovej
stránke mesta Nová Baňa ( www.novabana.sk ).

Článok IX.
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
1. Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí mestu miestny poplatok určený
samostatným VZN o poplatku za KO a DSO. Pôvodca odpadu FO, PO, FO-podnikateľ pri jeho vzniku,
alebo zmene je povinný do 30 dní od vzniku, alebo zmeny mestu Nová Baňa predložiť „Oznámenie
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“
V tomto poplatku je okrem iného zahrnutá bezplatná likvidácia DSO v rozsahu do 1 m3 ročne,
resp. do 300 kg od jednej fyzickej osoby.
2. V prípade, že celkové množstvo DSO od jednej fyzickej osoby je väčšie ako 300 kg za rok, držiteľ
DSO je v takomto prípade povinný za rozdiel = COM - 300 kg zaplatiť do pokladne Mestského úradu
v Novej Bani podľa platnej ceny za likvidáciu DSO v zmysle aktuálne platnej zmluvy, ktorú ma
Mesto Nová Baňa uzavretú so SITA Slovensko, a.s. Bratislava.

Článok X.
Výkon štátnej správy
Mesto Nová Baňa vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch)
a ukladá pokuty za priestupky;
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi
na území mesta.

Článok XI.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, ((§ 18 ods. 4 písm.
b) zákona o odpadoch));
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom, ((§ 18 ods. 4 písm. a) a § 39 ods. 8
písm. c) zákona o odpadoch));
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 7 zákona o odpadoch;
d) neposkytne mestom požadované údaje podľa § 39 ods. 12 zákona o odpadoch;
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c. zákona o
odpadoch.
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až e) možno uložiť pokutu do 165,96 eur
3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov
(zák. č. 372/1990 Zb. v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak. Priestupky prejednávané
inými orgánmi nie sú uvedené v tomto VZN.

Článok XII.
Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
1. Mesto môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky
6638 eur, ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší povinnosti
vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta. Pokuta je príjmom mesta.
2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa mesto o tom dozvedelo, kto sa konania
podľa § 13 odsek 9 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov dopustil najneskôr však do troch rokov od porušenia VZN. Pri ukladaní pokút sa
postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. Pokuta je príjmom mesta.

Článok XIII.
Zrušovacie ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ku dňu 31.05.2014 ruší: Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Nová Baňa č. 11/2009 zo dňa 25.6.2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností,

Článok XIV.
VZN
VZN
VZN
VZN

vyvesené na úradnej tabuli od 12.05.2014 do 28.05.2014
schválené uznesením MsZ č. ........... dňa ...............2014
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od ..............2014 do ....................2014
nadobúda účinnosť dňa .....................2014

Mgr. Ján Havran, v. r.
primátor mesta

Príloha č. 1
Týždenný harmonogram zberu a zvozu komunálnych odpadov
podľa čl. VIII. ods. 2 písm. a), b), c), g) VZN.
Pondelok

kuka +
kontajnery
Kontajnery

ulica
Nám. Slobody, A. Kmeťa, Osvety, Krátka, Cintorínska, Nábrežná od cintorína
Pod Sekvojou, Dodekova po Nemocničnú, Záhrbská škôlka, Štúrova bytovky

Utorok

kuka +
kontajnery
kontajnery

ulica
Dlhá lúka, Spodná, Rekreačná cesta, Potočná cesta, Tajch – chaty, Bernolákova,
Kollárova, Spojná, Hviezdoslavova, Nábrežná od ČS PHM
Školská – bytovky, Kalvárska – Búry, M.R. Štefánika

Streda

kuka

kuka

ulica
Starohutská, Štefankova cesta, Stará Huta, Bukovina, Bačova cesta, Rekreačná cesta,
Tajch, Lietajova cesta, Sadovnícka, Kozákova dolina, Feriancov rígeľ, Poliačikova cesta,
Kolibská cesta, Slameníkova cesta, Prírodná
ulica
Májová, Pod Gupňou, Švermova, Nemocničná, Dodekova, Švantnerova, Šibeničný vrch,
Záhrbská, Kalvárska, Starohutská – po Hrbatý most, Podhorská, Slnečná, Železničný
rad – smer Hronský Beňadik

Štvrtok

kuka +
kontajnery

ulica
Mieru, Záhradná, Hrádza, Nad Hrádzou, Laznícka cesta, Kútovská cesta, Sedlová
cesta, Poľná, Viničná cesta, Horná, Bôrina, Robotnícka, Legionárska, Vodárenská,
Čierny Lúh

Piatok
kuka +
kontajnery
kontajnery

ulica
Štúrova, Železničný rad – smer Žarnovica, Školská, M.R. Štefánika
ulica
Moyzesova, Bernolákova, Nám. Slobody, Pod Sekvojou, Osvety, Cintorínska, Nábrežná

ulica
Moyzesova, Vŕšky, Brezová, Banícka, Mariánska, Hájska, Hájles, Kamenárska,
kuka
Matiašova cesta, Nálepkova, Odbojárska, Partizánska, Sládkovičova, Pod Zvoničkou,
Štúrova
V prípade štátnych sviatkov spadajúcich na deň v pracovnom týždni a v dňoch pracovného pokoja bude
v daný týždeň harmonogram upravený. Informácie o zmene harmonogramu podáva MsÚ Nová Baňa.
Pozn.:
kuka – zberná nádoba 110 l, tzv. KUKA nádoba
kontajner – zberná nádoba 1100 l, tzv. 1100 l kontajner

Týždenný harmonogram zberu a zvozu komunálnych odpadov podľa čl. VIII. ods. 2 písm.
d) VZN s použitím plastových vriec a zhromažďovacích centier a 110 l kuka nádob v časti
Chotár.
Pondelok
zberné
miesta

Zberné miesta podľa prílohy č. 2. od miesta č. 1 Brezová po č. 6. Kútovská - trafostanica

Utorok
zberné Zberné miesta podľa prílohy č. 2 od miesta č. 7. Chotár - obrátka SAD po č. 12. Stará Huta miesta zastávka SAD
V prípade štátnych sviatkov spadajúcich na deň v pracovnom týždni a v dňoch pracovného pokoja bude
v daný týždeň harmonogram upravený. Informácie o zmene harmonogramu podávajú Technické služby
mesta Nová Baňa.
Harmonogram zberu a zvozu komunálnych odpadov
podľa čl. VIII. ods. 2 písm. f) VZN s použitím plastových vriec.
kontajner v areáli Z roztrúseného rekreačného osídlenia, pokiaľ pôvodcovi nevyhovuje systém podľa
TS mesta Nová
čl. VIII. ods. 2 písm. d) VZN, do veľkoobjemového lisovacieho kontajnera
Baňa
prístupného z verejného priestranstva, umiestneného v areáli TS pri vstupnej bráne,
oproti vrátnici prevádzkového dvora Technických služieb.
Harmonogram zberu a zvozu vytriedených zložiek KO podľa čl. VIII. ods. 3 VZN
- v položkách, kde sa na zber a zvoz využíva sezónny zber.
V mesiacoch marec až máj a september až november každý rok bude v stanovený deň možné
Sezónny zber s
odovzdať odpad kat. č. 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01
použitím lokalít
26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37,
určených v prílohe pracovníkom TS počas priebežného zberu vykonávaného spôsobom uvedeným v čl. VIII. ods. 3 tohto
tohto VZN
VZN. O presnom termíne zberu bude mesto Nová Baňa informovať spôsobom v meste obvyklým.
Harmonogram zberu a zvozu DSO podľa čl. VIII. ods. 4 VZN.
Sezónny zber
V mesiacoch marec až máj a september až november každý rok bude
priebežným
vykonávaný zber na základe dokladu (príloha č. 6 tohto VZN), kedy držiteľ
drobného stavebného odpadu sa musí pri odovzdávaní DSO preukázať dokladom o
spôsobom
jeho produkcii, ktorý mu vydá MsÚ, odd. výstavby a životného prostredia v prípade,
že naň má nárok podľa čl. I body č. 35,36 a 38 tohto VZN na č. dverí: 1. Pôvodca
DSO si odber odpadu na základe dokladu (príloha č. 6 tohto VZN) a termínu zberu,
dohodne s poskytovateľom zabezpečujúcim zber DSO. Technickými službami
mesta, bude navrhnutý najvhodnejší harmonogram zberu. O termíne bude mesto
Nová Baňa vopred informovať spôsobom v meste obvyklým. V deň zberu DSO
umiestni pôvodca odpad na verejne prístupné miesto pred svoju nehnuteľnosť skôr,
než tadiaľ prejde zberné vozidlo. Sypká zložka DSO musí byť uložená v nádobe
(obale), ktorú môže obsluha pôvodcovi na základe dohody vrátiť priamo pri
preberaní odpadu. Poskytovateľovi zabezpečujúcemu zber DSO odovzdá doklad
(príloha č. 6 tohto VZN). Obsluha zberného vozidla neodoberie odpad, ktorý svojou
skladbou nebude zodpovedať DSO.
Upozornenie: Držiteľom DSO, ktorí nebudú mať od tunajšieho úradu vydané
potvrdenie o produkcii DSO, nebude odpad odobratý, nakoľko odpad nezodpovedá
definícii DSO podľa tohto VZN. Takýto stavebný odpad môže jeho držiteľ odovzdať
na prekládkovej stanici SITA Slovensko a.s. na svoje vlastné náklady a to tak, že po
odovzdaní predmetného odpadu uhradí poplatok do pokladne Mestského úradu na
základe vážneho lístka vystaveného pracovníkom prekládkovej stanice.
Harmonogram zberu a zvozu objemných odpadov podľa čl. VIII. ods. 6 VZN.
Sezónny zber
V mesiacoch marec až máj a september až november každý rok bude
priebežným
vykonaný v meste zber spôsobom uvedeným v čl. VIII. ods. 6 tohto VZN. O termíne
spôsobom
bude mesto Nová Baňa vopred informovať spôsobom v meste obvyklým.

Harmonogram zberu a zvozu biologicky rozložiteľných odpadov podľa čl. VIII. ods. 7 VZN.
Sezónny zber
V mesiacoch marec až máj a september až november každý rok bude
priebežným
vykonaný v meste zber spôsobom uvedeným v čl. VIII. ods. 7 tohto VZN. O termíne
spôsobom
bude mesto Nová Baňa vopred informovať spôsobom v meste obvyklým.
Príloha č. 2
Zoznam zhromažďovacích centier pre zabezpečenie zberu a zvozu komunálnych odpadov
podľa čl. VIII. ods. 2 písm. d) VZN s použitím plastových vriec.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brezová
Tajch - chaty
Matiášova cesta - Báne
Kozáková dolina
Laznícka
Kútovská - trafostanica

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Chotár - obrátka SAD (Vojšín)
Chotár - Babuliarka (Psotka)
Chotár - Drozdovo
Bukovina - požiarna zbrojnica
Bukovina – garáže (Hlôška)
Stará Huta - zastávka SAD

Príloha č. 3
Systém poskytovania plastových vriec pre pôvodcov využívajúcich zber a zvoz
komunálnych odpadov podľa čl. VIII. ods. 2 písm. d), e), f) VZN s použitím plastových vriec
Platitelia využívajúci systém zberu podľa čl. VIII. ods. 2 písm. d) VZN si po zaplatení poplatku
podľa čl. IX. tohto VZN vyzdvihnú plastové vrecia na Mestskom úrade Nová Baňa:
• v počte 6 ks /rok /osobu s trvalým pobytom alebo prechodným pri
nehnuteľnostiach trvalo obývaných;
• v počte 6 ks /rok/jedno rekreačné zariadenie;
Platitelia využívajúci systém zberu podľa čl. VIII. ods. 2 písm. e), f) VZN v rekreačnej
oblasti Tajch po zaplatení poplatku podľa čl. IX. tohto VZN vyzdvihnú plastové vrecia na Mestskom
úrade Nová Baňa:
• v počte 6 ks /rok/jedno rekreačné zariadenie;
Platitelia poplatku podľa čl. IX. tohto VZN si môžu vyzdvihnúť plastové vrecia pre jednu nehnuteľnosť
len podľa jednej z možností uvedenej v tejto prílohe po zaplatení miestneho poplatku za
zneškodňovanie odpadov.
Príloha č. 4
Miesta umiestnenia zberných nádob pre systém triedeného zberu odpadového skla, papiera
podľa čl. VIII. ods. 3 VZN
sklo
pri OD Jednota -Nám. sv. Alžbety – 2x
Cintorínska - BS Pohotovostná bytovka
Švantnerova
Nábrežná ul. – B - SBD
Nábrežná ul. – C - MsBP
Nábrežná ul. – E - SBD
Školská ul. – pri Redusch - SBD
Školská ul. – Hudec - SBD

papier
Cintorínska Švantnerova
Nábrežná ul.
Nábrežná ul.
Nábrežná ul.
Nábrežná ul.
Nábrežná ul.
Školská ul. –
Školská ul. –

BS Pohotovostná bytovka
– A – BS Novobanská 44
– B – 2x - SBD
– C – 2x - MsBP
– E - SBD
– Materská škola – 2x
pri Redusch - SBD
Hudec - SBD

Štúrova ul. - pri trafo stanica – SBD+MsBP
Štúrova ul. – Kožina - MsBP
Štúrova ul. – pri mototechna - SBD
Štúrova ul. – pri Koperdák - SBD
Moyzesova ul. - parkovisko
Štále - pri obchod
Kútovská cesta - pri obrátka SAD
Hrádza - pri obchod
Pod sekvojou – pri obchod - MsBP
Pod sekvojou – pri vstup - MsBP
Ul. Mieru - pri Holzer
Nám. slobody - nové trhovisko
Bukovina - pri obchod
Stará Huta
Dlhá lúka Technické služby

Štúrova ul.
Štúrova ul.
Štúrova ul.
Štúrova ul.
Moyzesova

– pri trafo stanica – 2x – SBD+MsBP
– Kožina - MsBP
– pri mototechna - SBD
– pri Koperdák - SBD
ul. – parkovisko – 2x

Hrádza - pri obchod
Pod sekvojou – pri detské ihrisko - MsBP
Pod sekvojou – pri obchod - MsBP
Pod sekvojou – pri vstup - MsBP
Ul. Mieru - pri Holzer
Nám. slobody - nové trhovisko

Dlhá lúka Technické služby

Príloha č. 5
Systém zberu vytriedených zložiek - papiera, skla, plastov a kovov podľa čl. VIII. ods. 3
VZN s použitím plastových vriec a zberných zvonov:
Miesta umiestnenia zberných nádob označených nápisom
plasty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Kútovská cesta - pri obrátka SAD
Hrádza - pri obchod
Nábrežná ul. - A – 2x – BS Novobanská 44
Nábrežná ul. - B – 2x - SBD
Nábrežná ul. - C – 2x - MsBP
Nábrežná ul. - D – 2x - SBD
Nábrežná ul. - E – 2x - SBD
Nábrežná ul. – Materská škola
Školská ul. – pri Redush - SBD
Školská – Hudec – 3x - SBD
Štúrova ul. - pri trafo stanica – 2x – SBD+MsBP
Štúrova ul. - Kožina – 2x - MsBP
Štúrova – pri mototechna – 3x - SBD
Štúrova – pri Koperdák -2x - SBD
Moyzesova ul. – parkovisko – 2x
Štále - pri obchod
Pod sekvojou - pri detské ihrisko - MsBP
Pod sekvojou – pri obchod - MsBP
Pod sekvojou – pri vstup – 2x - MsBP
Ul. Mieru - pri Holzer
Nám. slobody - nové trhovisko
Cintorínska - BS Pohotovostná bytovka
Švantnerova
Bukovina – pri obchod
Stará Huta
Dlhá lúka - TS

Zber odpadu s použitím
plastových vriec bude
vykonávaný v uliciach:
Záhrbská - po križovatku pri
kríži, Švantnerova, Dodekova,
Kalvárska, Kollárova,
Starohutská, Slnečná,
Podhorská, Hviezdoslavova,
Bernolákova, A. Kmeťa,
Legionárska, Horná, Mieru,
Záhradná, Hrádza, Bukovina,
Stará Huta, Slameníkova,
Sadovnícka, Spodná, Dlhá lúka,
Cintorínska, Májová, Pod
Gupňou, Štúrova, Brezová,
Banícka, Čierny Lúh,
Kamenárska, Hájska, Hajles,
Pod Zvoničkou, Mariánska,
Moyzesova, Nálepkova,
Partizánska, Sládkovičova,
Vodárenská, Vršky, M.R.
Štefánika

Plastové zvony budú vyvážané podľa potreby – stavu ich naplnenia, podľa schváleného
harmonogramu na príslušný kalendárny rok najmenej 1 x mesačne. V intervale 1 x mesačne podľa
schváleného harmonogramu na príslušný kalendárny rok budú zberané aj vrecia s plastovým odpadom.
Zber skla a papiera s použitím plastových vriec bude vykonávaný v intervale 1 x za dva mesiace podľa
schváleného harmonogramu na príslušný kalendárny rok.
Harmonogram zvozu vytriedených zložiek bude zverejnený po predchádzajúcej dohode medzi
mestom Nová Baňa a oprávnenou organizáciou na vykonávanie zberu na začiatku mesiaca január
v príslušnom roku v meste obvyklým spôsobom (úradná tabuľa, Novobanské noviny, ...). Tieto
informácie budú taktiež zverejnené na webovej stránke mesta Nová Baňa ( www.novabana.sk ).

Príloha č. 6

Potvrdenie o produkcii DSO č. ........................................ zo dňa: ..........................................
Mestský úrad v Novej Bani týmto podľa stavebného zákona potvrdzuje, že:
Stavebník: ...................................................................... bytom:..........................................................

produkoval drobné stavebné odpady v súvislosti s realizáciou drobnej stavby /stavebných úprav/
udržiavacích prác:
.......................................................................................................................................................
Stavba:
- bola povolená oznámením tunajšieho úradu číslo: ......................................... zo dňa:
..........................

-

udržiavacie práce nepodliehali ohláseniu v súlade s § 56 stavebného zákona:

Toto potvrdenie slúži ako podklad pre oprávnenie zneškodnenia DSO v zmysle VZN Mesta Nová Baňa č.

............/2014 zo dňa ..............2014.

V Novej Bani, dňa: ..................................

..........................................................
Podpis, pečiatka

Ing.S.Kasan – V roku 2013 bola novelizácia zákona o odpadoch a v rámci týchto zmien
vyplynulo mestám a obciam zapracovať tieto zmeny do VZN. Na základe tohto prišlo k tomuto
procesu a preto bolo predložené toto VZN. VZN nie je riešené doplnkom, nakoľko mesto
chcelo, aby bolo kompletné. Predmetné VZN mesta je potrebné zosúladiť s platným stavom.
Mgr.J.Havran - Čo bolo povedané, že VZN nie je prijaté doplnkom, ale je prijaté ako
komplex, na rokovaní vedenia mesta som od pracovníkov požadoval, aby v budúcnosti
pripravovali VZN ako úplné znenia. To znamená, že každá zmena bude prijatá úplným znením
VZN, aby sa nám nekopili doplnky a zmeny, aby občania neboli pomýlení z množstva prijatých
zmien. Každá jedna zmena, ktorá bude realizovaná vo VZN, bude prijatá úplným znením VZN.
To je aj v tomto prípade, jedná sa o zmenu, ktorá vyplýva zo zmeny legislatívy. VZN
o odpadoch čaká v našom meste komplexná prestavba pre nasledujúce obdobia, ktorá by sa
mala týkať systému zberu KO, nakladania s KO a jednotlivými zložkami.
Ing.arch.J.Kôpka – Chcem sa opýtať na odpady zo septikov a žúmp, ako to bude riešené?
Ing.S.Kasan – Zákon o odpadoch pozná jeden odpad a to je kal zo septikov. Zo žumpy sú
odpadové splaškové vody, ktoré nespadajú pod zákon o odpadoch. Predmetom riešenia VZN
je kal zo septikov. V závere VZN je spomenuté, že odvoz splaškovej vody a kalu zo žúmp,
odvoz kalu zo septikov a ČOV bude zabezpečený na základe objednávky u poskytovateľa
zabezpečujúceho zber KO. V dnešnej dobe sa už septiky nepovoľujú, povoľujú sa žumpy alebo
ČOV.
U z n e s e n i e č. 20/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2014 zo dňa 28.05.2014, o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných
kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií
a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom, a elektroodpadov z domácností
Hlasovanie č. 7:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová,
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
7. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa s. r. o. za rok 2013
Predkladateľom materiálu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa
a spracovateľkami sú Anna Holá, konateľka spoločnosti a Anna Trnkusová, ekonómka
spoločnosti, MsBP Nová Baňa, s.r.o. v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané
vopred.

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

Správa o hospodárení za rok 2013
Čl. I
Všeobecné údaje
1.Informácia o obchodnej spoločnosti
Názov účtovnej jednotky
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky
Nová Baňa, Bernolákova 11
Dátum zriadenia / založenia
1.1.2006
Obchodný register Okresného súdu v Banskej
Spôsob zriadenia / založenia
Bystrici
Oddiel Sro, vložka číslo 11130/s
Názov zriaďovateľa
Mesto Nová Baňa
Sídlo zriaďovateľa
Nová Baňa
IČO
36644277
DIČ
2022102467

Jediným spoločníkom spoločnosti je mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová
Baňa, IČO 320897. Základné imanie spoločnosti je tvorené nepeňažným vkladom jediného
spoločníka vo výške 230 997,- eur, ktoré bolo splatené v celom rozsahu.
2. Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti
Výroba a rozvod tepla a teplej vody, obstarávanie služieb spojených so správou bytového
a nebytového fondu, správa bytového a nebytového fondu, vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo,
inštalácia elektrických rozvodov, vedenie účtovníctva, montáž určených meradiel, kúpa tovaru
na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovanie
obchodu v rozsahu voľnej živnosti, zámočníctvo, zváračské práce, maliarske a natieračské
práce, sklenárstvo, nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do
celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla.
3. Informácia o zamestnancoch
Štatutárny orgán
Stav zamestnancov k 31.12.2013, z toho
vedúci zamestnanec

Anna Holá
7
1

4. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31.12.2012 bola v súlade so zákonom č. 431/2002
o účtovníctve v znení neskorších predpisov schválená dňa 04.06.2013. Účtovná závierka bola
uložená do zbierky listín obchodného registra 25.06.2013.
Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31.12.2013 bola zostavená ako riadna účtovná
závierka v súlade so zákonom č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
5. Valné zhromaždenie
Jediný spoločník Mesto Nová Baňa v zastúpení primátora Mgr. Jána Havrana vykonáva
pôsobnosť valného zhromaždenia.
6. Dozorná rada k 31.12.2013
Viera Hudecová- Bukovina III/51, 968 01 Nová Baňa
Juraj Búry – Rekreačná 363, 968 01 Nová Baňa
Anton Tužinský – Prírodná 209, 968 01 Nová Baňa
7. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou
Obchodná spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Nová Baňa.
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu
účtovnému obdobiu.
3 .Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou neevidujeme.
b) Zásoby
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou neevidujeme.
V roku 2013 nebola vytvorená opravná položka k zásobám.
c) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
d) Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

f) Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.
g) Rezervy
Tvoria sa na základe zásady opatrnosti, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát.
Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
i) Účtovná jednotka je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
4.Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
Bol zostavený odpisový plán pre dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ktorý obsahuje dobu
odpisovania, sadzby odpisov. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok sa začína odpisovať mesiacom, v ktorom bol
uvedený do používania.
Čl. III
Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Stav majetku
Položka majetku

Prírastky

Úbytky

k 31.12.2012

Stav majetku
k 31.12.2013

Ostatný dlh. nehm. majetok/DNM/

2 361,69

-

-

2 361,69

Dlhodobý nehm.majetok spolu

2 361,69

-

-

2 361,69

171 462,08

-

-

171 462,08

Dopravné prostried.

15 900,18

-

4 258,18

11 642,00

Ostaný dlh. hmotný majetok

10 841,99

164,59

141,31

10 865,27

Dlhodobý hmot. majetok spolu

198 204,25

164,59

4 399,49

1 972,43

389,26

-

2 361,69

-

72 891,53

4 258,18

11 642,00

Samost. hnut. veci a súb. hnut.vecí

193 969,35

Oprávky
Oprávky k ost. DNM

Oprávky k samost. hnut.v.

58 602,29

14 289,24

Oprávky k dopr. prostr.

15 900,18

-

Oprávky k ost. DHM

10 360,31

312,20

141,31

10 531,20

Oprávky k DHM spolu

84 862,78

14 601,44

4 399,49

95 064,73

Zostatková hodnota
389,26

-

-

Dlhodobý hmotný majetok spolu

113 341,47

-

-

Neobežný majetok spolu:

113 730,73

Ostatný dlh. nehm. Majetok/DNM/

0,00
98 904,62
98 904,62

Majetok evidovaný
Na podsúvahových účtoch
Budovy v správe /obyt. domy/

4 888 435,96

-

-

4 888 435,96

Tepelné zariadenia v prenájme

547 874,92

-

-

547 874,92

-

43,18

Spolu majetok v správe a prenájme
OTE na podsúv. Účte
Majetok ev. na pods. účtoch spolu

5 436 310,88
3 272,60

5 436 310,88
3 229,42

5 439 583,48

5 439 540,30

Spôsob a výška poistenia majetku
Majetok je poistený pre prípad zničenia majetku živelnou pohromou, pre prípad krádeže
v ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, Kooperatíva, Komunálna poisťovňa.
Názov poisťovne

Poistná suma
v eurách
PK Štúrova
PK Pod Sekv.
PK Dom služieb
PK MsU
PK Cint. 40
PK Nábrežná 16
PK Švant.
Obchod Pod Sekvojou

Objekt soc. býv. Stará Huta
Pod Sekvojou 37-43
OD Pod Sekvojou 25-29
OD Pod Sekvojou 31- 33
OD Pod Sekvojou 17-23
Zodpovednosť za škodu

Felícia PZP - zrušená
Felícia havarijné - zrušená
Felícia úrazové - zrušená
Peugeot PZP
Peugeot havarijné
Peugeot úrazové
Bernolákova - admin., sklad

176 738,00
142 085,00
39 833,00
29 875,00
41 492,00
94 603,00
33 200,00
159 410,00
63 732,00
1 559 907,00
1 051 021,00
694 000,00
2 713 699,13
50 000,00
2 500 000/smrť
10 533,39
33193,92/smrť
2 500 000,00
20 822,55
33193,92/smrť
17 320,00

1. Informácia o pohľadávkach
Stav účtu 311 – Odberatelia k 31.12.2013

Allianz- SP
Allianz- SP
Allianz - SP
Allianz- SP
Allianz- SP
Allianz - SP
Allianz- SP
Allianz- SP

Allianz - SP

700 000/škoda..
33193,92/tr.násl.
700 000,00
33193,92/tr.násl.

Allianz- SP
Allianz- SP
Allianz - SP
Kooperatíva
Allianz - SP
Komunál. poisťovňa
Komunál. poisťovňa
Allianz - SP
Komunál. poisťovňa
Komunál. poisťovňa
Allianz - SP
Allianz - SP

15 422,20 €, z toho:

Pohľadávky podľa doby splatnosti:
Pohľadávky po lehote splatnosti za náj., dodávku tepla a ost. služ. 15 236,87 €
V lehote splatnosti /nájomné a za ostatné služby/
185,33 €
Pohľadávky podľa odberateľov:
- za dodávku tepla odberatelia
1 418,00 €
- za dodávku tepla a ost. služieb nájomcovia
8 310,80 €
- za nájom – nájomcovia
3 544,61 €
- za ostatné služby
373,64 €
- za dodávku tepla a ost. služieb vlastníci
1 589,82 €
Spolu :
15 236,87 €

Čl. IV
Vybrané údaje vykázané na strane pasív súvahy
a/ Základné imanie
Zákonný rezervný fond

230 997,00 eur
17 130,43 eur

- bol doplnený o 2 276,70 eur prídelom z rozdelenia zisku za rok 2012.
b/ Rozdelenie zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období
Valné zhromaždenie dňa 04.06.2013 schválilo účtovnú závierku za rok 2012 s výsledkom
hospodárenia zisk vo výške 22 766,32 eur.
-povinný prídel do zákonného rezervného fondu
-prídel do sociálneho fondu
-na nerozdelený zisk

2 276,60 eur
500,00 eur
19 989,72 eur

c/ Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené
v nasledujúcej tabuľke:
Sociálny fond
k 31.12.2013 k 31.12.2012 €
Stav k 1.1.
2 336,67
1 928,77
Tvorba na ťarchu nákladov
529,01
547,50
Čerpanie
1 301,70
639,60
Prídel zo zisku
500,00
500,00
Stav k 31. 12.
2 063,98
2 336,67
Sociálny fond bol použitý na príspevky stravovania zamestnancom 456,70 eur, na nákup
vianočných poukážok v hodnote 245,00 eur, regeneráciu pracovnej sily 600,- eur.
d/Informácia o záväzkoch
Účet 321 – Dodávatelia
22 084,85 €, z toho
splatné neuhradené záväzky voči dodávateľom sú za spotrebu vody – vodné, stočné, zrážkovú
vodu, za spotrebu plynu v plynových kotolniach, telefónne poplatky, za spotrebu elektrickej
energie, za upratovanie, odborné prehliadky a skúšky tepelných zariadení.
Čl. V
Údaje vykázané vo výkaze ziskov a strát
Plnenie plánu nákladov
Valné zhromaždenie dňa 11.12.2012 schválilo plán nákladov a výnosov na rok 2013,
plánované náklady 493 607,- eur, plánované výnosy 508 523,- eur, plánovaný výsledok
hospodárenia zisk 14 916,- eur.
Informácia o skutočných nákladoch

Účet
501
502
511
512
513
518
521
523
524
527
531
538
548
551
568
591

Názov účtu
Spotreba materiálu
Spotreba energií
Opravy a udržovanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Odmeny členom org.
spoločnosti
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Daň z motorových vozidiel
Ostatné dane a poplatky
Ostatné nákl. na hospod.
činnosť
Odpisy DNM a DHM
Ostatné finančné náklady
Daň z príjmu

€
4 395,16
231 597,54
12 307,66
0,00
29,62
101 997,88
60 343,66

Náklady spolu

475 998,83

1 872,56
22 152,69
3 451,39
243,82
247,46
14 003,59
14 990,70
312,37
8 052,73

Náklady na spotrebu materiálu boli 4 395,16 eur.
Druh nákladu
Spotreba materiálu na podnikanie
Spotreba materiálu na domoch
Spotreba materiálu v bytoch /výmena mer. tepla,
iné/
Spotreba materiálu - ochranné a prac. potreby
Kancelárske potreby - papier, náplne do
tlačiarní,šanóny
Spotreba materiálu v PK Štúrova
Spotreba materiálu v PK Nábrežná
Spotreba materiálu v PK Pod Sekv.
Spotreba materiálu v PK Dom služieb
Spotreba materiálu v PK MsU
Spotreba materiálu v PK Cintorínska
Ostatný režijný materiál v PK
Spotreba materiálu – dielne Dom služieb
Spotreba PHM - nafta - Peugeot Boxer
Spotreba PHM - benzín Felícia
Odborná literatúra /poradca, dane a účt.,fin.
spravodaj/
Spotreba materiálu MsBP
Spolu:

v eurách
2 136,13
51,42
967,15
191,87
282,13
18,61
113,94
65,58
20,66
8,75
0,53
16,99
10,52
348,24
53,96
99,58
9,10
4 395,16

Náklady na spotrebu energií boli 231 597,54 eur. Spotreba energií podľa jednotlivých kotolní
je uvedená v tabuľke. Dodávku plynu zabezpečuje SPP a.s. Bratislava, dodávku elektrickej
energie Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina, dodávku vody VEOLIA, Stredoslovenská
vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica.

Objekt
PK Štúrova
PK Pod Sekv.
PK Nábrežná 16
PK Cintorínska
PK Mestský úrad
PK Švantnerova
PK Dom služieb
Spolu PK:

Spotreba plynu
v eurách

Spotreba el. en.
v eurách

100 985,70
50 210,80
22 277,33
9 293,68
14 143,26
7 259,21
10 015,85
214 185,83

7 803,53
3 215,78
1 880,23
748,67
698,12
413,34
1 023,70
15 783,37

Voda do
systému
v eurách
22,92
2,18
13,10

1,09
39,29

Spolu
v eurách
108 812,15
53 428,76
24 170,66
10 042,35
14 841,38
7 673,64
11 039,55
230 008,49

Spotreba tepla v kancelárskych priestoroch MsBP bola 660,15 eur, spotreba
elektrickej energie /kancelárie/ 333,15 eur, spotreba vody /kancelárie/ 30,30 eur
a nebytové priestory Pod Sekvojou 565,45 eur.
Úspora na energiách bola dosiahnutá miernejšou zimou.
Na opravu a udržovanie majetku v správe 12 307,66 eur.
a/ Prehľad nákladov na opravy a udržovanie plynových kotolní je uvedený v tabuľke.

Objekt

Opravy
a udrž.

PK Štúrova
PK Pod Sekv.
PK Nábrežná
16

460,15

PK Cint. 40
PK Mestský
úrad
PK
Švantnerova
PK Dom
služieb

483,42

Spolu PK:

943,57

Odb.preh

TN

el.inšt.,blesk

Komíny

Over. úč.
Has.prístr. TZ

754,00
1
314,52

60,00

157,83

181,24

33,75

225,00

293,27

181,24

33,75

195,00

90,00

119,50

11,25

210,00

90,00

23,56

11,25

270,70

211,00

30,00

97,86

119,50

22,50

270,70

115,00

60,00

183,42

47,46

11,25

389,04

180,00
2
979,52

60,00

97,10

119,50

22,50

236,78

615,00

829,48

792,00

146,25

1167,22

Mer.emis.hod

520,00

520,00

Opravy a udržiavanie plynových kotolní: náklady sú za opravu a výmenu detektorov úniku
plynu v PK Pod Sekvojou, opravy v regulačnej stanici plynu v PK Dom služieb.
Prehliadky TNS a odborné skúšky a prehliadky kotlov – sú to odborné prehliadky a skúšky
kotlov, tlakových nádob a robia sa 1 krát do roka, v PK Štúrova, PK Pod Sekvojou 1x
štvrťročne.
Revízie elektroinštalácií – podľa noriem sa musia vykonať raz za 5 rokov.

Revízie bleskozvodov – podľa noriem sa musia vykonať raz za štyri roky.
Revízie komínov – podľa noriem sa musia vykonať 2 krát do roka.
Overenie hospodárnosti tepelných zariadení – vykonáva sa raz za tri roky, z overenia
hospodárnosti je vidieť, že pri prevádzke sústavy tepelných zariadení normatívne ukazovatele
spotreby tepla sa neprekračujú – celá sústava tepelných zariadení je prevádzkovaná v medziach
optimálnej energetickej účinnosti.
b/ Prehľad nákladov na opravy a udržovanie bytových domov:
V byte na Kolibskej ceste boli vymenené plastové okná za 2 060,41 eur, za kontrolu a opravu hasiacich
prístrojov a hydrantov v bytových domoch bola vykonaná kontrola a oprava hasiacich prístrojov
prístrojov, hydrantov za 107,50 eur, náklady na vymaľovnie bytu po vytopení 280,00 eur.
c/ Ostatné opravy
Preciachovanie meračov tepla v kotolniach a na domoch 1 465,91 eur, blombovanie meračov
tepla 299,00 eur, za opravu auta Peugeot Boxer 46,22 eur, ostatné 55,58 eur.
Náklady na reprezentáciu – 29,62 eur bolo použité
na pohostenie pri pracovných
návštevách.
Náklady na ostatné služby –101 997,88 eur, z toho odvedené mestu na splátku úveru za
bytový dom č. 25-29 na ul. Pod Sekvojou 29 273,88 eur, za bytový dom č. 17-23 na ul. Pod
Sekvojou 64 554,84 eur, za kancelárske priestory 1 805,20 eur, za nájom garáže na ul.
Bernolákova 896,40 eur, za nájom plynových kotolní 0,03 eur za vyhodnotenie nameraných
hodnôt na meračoch tepla v bytoch a nebytových priestoroch 1 011,71 eur, poplatky za telefóny
napojené na centrálu v PK 1 023,81 eur, poplatky za dva telefóny MsBP 720,39 eur, poplatky
T – mobile 224,26 eur, za požiarnu ochranu v spravovaných objektoch 796,64 eur, za údržbu
softvéru 725,84 eur, za inkasné poplatky pošte 512,78 eur, za školenia a semináre 84,09 eur,
nákup poštových známok a kolkov 157,05 eur, za vypracovanie projektu požiarnej ochrany
100,00 eur, koncesionárske poplatky 55,68 eur, za diaľničné známky 33,32 eur, za ostatné
služby 21,96 eur.
Mzdové prostriedky boli vyplatené vo výške 60 343,66 eur. Počet zamestnancov počas
účtovného obdobia bol 7. Priemerná mzda bola 718,38 eur.
Odmeny členom orgánov spoločnosti – 1 872,56 eur. Za výkon funkcie konateľa bolo
vyplatených 1 792,56 eur a členom dozornej rady za zasadnutia 80,– eur.
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie – poistné do poisťovní bolo 22 152,69 eur.
Zákonné sociálne náklady – 3 451,39 eur, z toho náklady na stravovanie zamestnancov
poskytnuté podľa zákona boli 2 711,70 eur. Zamestnancom boli poskytované stravné lístky
nakupované od spoločnosti DOXX a Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani,
ďalej náklady na tvorbu sociálneho fondu podľa zákona boli 529,01 eur, dočasná
práceneschopnosť 210,68 eur.
Daň z motorových vozidiel –243,82 eur, z toho za motorové vozidlo Peugeot Boxer 212,00
eur a 31,82 eur za Felíciu Combi.

Ostatné dane a poplatky – 247,46 eur, z toho za odvoz komunálneho odpadu 139,72 eur, za
znečistenie ovzdušia 107,74 eur.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť – 14 003,59 eur, z toho na poistenie majetku
4 972,06 eur, poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu 399,88 eur, na príspevky do
fondu opráv 7 669,32 eur za 17 neodpredaných bytov na ul. Pod Sekvojou 37-45, za 1
neodpredaný byt 204,24 eur na ul. Štúrova 17, za PK Švantnerova 75,84 eur, PK Cintorínska
68,40 eur a PK Nábrežná 145,92 eur, neuplatnená daň z pridanej hodnoty prepočítaná
koeficientom 467,93 eur.
Náklady na poistenie majetku sú uvedené v tabuľke:
Poistený objekt

PK Štúrova
PK Pod Sekv.
PK Dom služieb
PK MsU
PK Cint. 40
PK Nábrežná 16
PK Švant.
BD Pod Sekvojou 17-23
BD Pod Sekvojou 25-29
BD Pod Sekvojou 31- 33
Obchod Pod Sekvojou
Objekt soc. býv. Stará Huta
MsBP zodpovednosť
Felícia PZP
Felícia havarijné
Felícia úrazové
Peugeot PZP
Peugeot havarijné
Peugeot úrazové
Poist. zodp. za envirom.škodu
Spolu:

Poistné /€/
Názov poisťovne
247,66
Allianz - SP
218,15
Allianz - SP
142,51
Allianz - SP
107,64
Allianz - SP
148,33
Allianz - SP
334,29
Allianz - SP
119,28
Allianz - SP
1 549,51
Kooperatíva
595,11
Allianz - SP
416,93
Allianz - SP

148,12

Allianz - SP

51,83
94,76
22,67
71,56
18,56
119,00
499,76
66,39
399,88

Allianz - SP
Allianz - SP
Komunál. poisťovňa
Komunál. poisťovňa
Allianz - SP
Komunál. poisťovňa
Komunál. poisťovňa
Allianz - SP
Allianz - SP

5371,94

/BD – bytový dom/
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku – 14 990,70 eur.
Ostatné finančné náklady - 312,37 eur - poplatky za vedenie účtu vo VÚB.
Daň z príjmov – 8 052,73 eur.
Pri výpočte dane z príjmov sme vychádzali z účtovného hospodárskeho výsledku, ktorý sme
daňovo upravovali nasledovne:
+ 33 895,03 eur výsledok hospodárenia pred zdanením
+
454,20 eur položky zvyšujúce hospodársky výsledok
/odpisy majetku uplatnené v účtovníctve, spotreby PHM, nákl. na reprezent./
- 2 129,17 eur položky znižujúce hospodársky výsledok /úroky z vkladov/
+ 32 220,06 eur základ dane
23 % daň
7 410,61 eur daň z príjmu po úpravách
- 5 730,44 eur úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie
1 680,17 daň na úhradu uhradená 24.03.2014.

Plán nákladov k 31. 12. 2013 bol splnený na 96,43 %.
Plnenie plánu výnosov
Za rok 2013 boli výnosy dosiahnuté vo výške 501 841,13 eur.
Informácie o výnosoch
Účet
602
602
602
602
602
602 – Tržby z predaja
služieb
Ostatné výnosy
641

Názov účtu
Tržby z výroby tepla
Tržby z nájomného bytov
Tržby z nájomného nebyt. priest.
Tžby za služby ostatné
Tržby za výkon správy

€
324 018,69
146 890,80
2 468,28
6 413,12
12 549,86

Spolu:

492 340,75
€
842,50

644
646

Tržby z predaja DHM
Zmluvné pokuty a penále a úr.z
om.
Výnosy z odpísaných pohľadávok

648

Ostatné výnosy

5 966,11

64x – Ostatné výnosy

Spolu:

6 827,79

Úroky
662

Úroky z vkladov

6 xx Spolu

4,34
14,84

€
2 672,59
501 841,13

Tržby z výroby tepla a teplej vody
Dňa 07.12.2012 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví /ÚRSO/ ako príslušný orgán na konanie
podľa § 5 ods. 1 písm. d/ bod 4 a písm. f/ zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu,
distribúciu a dodávku tepla na rok 2013 určil rozhodnutím č. 0044/2013/T maximálne ceny
tepla na rok 2013:
-variabilná zložka maximálnej ceny tepla

0,0535 €/kWh

-fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom
pre odberné miesta v meste Nová Baňa

97,5547 €/kW

Skutočná cena za rok 2013
-variabilná zložka ceny tepla

0,0533 €/kWh

-fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom
pre odberné miesta v meste Nová Baňa

96,6499 €/kW

Vyrobené množstvo tepla sa fakturuje v kW.
Prehľad výroby tepla a teplej vody podľa jednotlivých zdrojov je uvedené v tabuľke:

Plynová kotolňa
Štúrova
Pod sekvojou
Nábrežná 16
Cintorínska
Mestský úrad
Švantnerova
Dom služieb

Výnosy z výroby tepla r.2013

Vyr.teplo
GWh
2,077
1,131
0,475
0,168
0,303
0,130
0,208

4,492

Regulačný
fix.zložka
var. zložka
96,6499 €kw 0,0533€kwh
príkon
412,1065
39 830,05
110 686,41
222,8762
21 540,96
60 295,41
91,7715
8 869,71
25 347,19
33,8576
3 272,33
8 949,87
52,1687
5 042,10
16 138,07
25,157
2 431,43
6 943,87
37,2117
3 596,51
11 074,62

875,1492

84 583,09

Spolu
v eurách
150 516,46
81 836,37
34 216,90
12 222,20
21 180,17
9 375,30
14 671,13

239 435,44

324 018,53

Tržby za nájomné od nájomcov – 146 890,80 eur.
Od 01.01.2013 bol odpredaný do osobného vlastníctva jeden byt na ul. Pod Sekvojou 37. Stará
Huta 12 počas roka nebol obsadený.
Bytové domy

Štúrova 17
Pod sekvojou 37-41
Pod sekvojou 43-45
Pod sekvojou 31-33
Pod sekvojou 25-29
Pod sekvojou 17-23
Iné/ Bukovina, Dlh.l., Štále
Spolu:
Stará Huta

počet b.j.

1
13
4
24
39
52
3
136

Nájomné v €
plán

Nájomné
skutočnosť

750,36
9 754,68
2 814,72
15 110,04
39 851,52
76 794,72
1 595,64
146 671,68

1

750,36
9 754,68
2 814,72
15 110,04
39 851,52
76 794,72
1 814,76
146 890,80

0

0

Tržby za nájomné v nebytových priestoroch – 2 468,280 eur bol za nájom nebytového
priestoru Pod Sekvojou, v ktorom je predajňa Jednoty. Ďalší voľný nebytový priestor Pod
Sekvojou s rozlohou 39 m2 nie je obsadený.
Tržby za ostatné služby – 6 413,12 eur.
Druh výnosu

Tržby za ostané služby – vodárenské práce
Tržby za ostané služby - výmena pomer. snímačov tepla
Tržby za ostané služby - oprava na UK, TV v bytoch
Tržby za ostané služby - služby požiarnej ochrany v byt.domoch

Tržby za ostané služby - oprava na elektric. zariadení
Tržby za ostané služby - za ostatné služby
Tržby za ostané služby - čistenie kanalizácie
Tržby za ostané služby – zámočnícke práce
Tržby za ostané služby - murárske práce
Tržby za ostané služby – opravy, výmeny zar. v bytoch
Tržby za ostané služby - vystavovanie potvrdení
o pohľadávkach
Spolu

v eurách

1 390,69
3 033,89
654,76
412,47
585,90
23,30
166,04
97,42
9,15
24,00
15,50
6 413,12

Tržby za výkon správy – 12 549,86 eur sú za výkon správy bytov v osobnom vlastníctve
a nebytových priestorov k nim patriacich. Od 1.5.2013 boli prevzaté na výkon správy štyri
byty na ul. Sládkovičova 2. K 31.12.2013 MsBP spravoval 248 bytov v osobnom vlastníctve
v Novej Bani a v Hronskom Beňadiku.
Bytové domy
Nábrežná 16
Štúrova 13-17
Štúrova 16-22
Švantnerova 5-7
Švantnerova 9-11
Železničný rad 21-23
Cintorínska 12-14
Cintorínska 40-42
Cintorínska 38
Pod Sekvojou 37-45
Školská 4
Rekreačná 394
Hr. Beňadik 354
Hr. Beňadik 355
Cintorínska 10
Sládkovičova 2
Spolu

počet b.j.
55
35
32
12
11
12
8
12
14
23
6
6
6
6
6
4

výkon správy v €
2 772,00
1 764,00
1 608,60
685,60
594,72
604,80
403,20
604,80
705,60
1 155,00
302,40
302,40
302,40
302,40
302,40
139,54

248

12 549,86

Tržby z predaja DHM – 842,50 eur sú z odpredaja osobného auta Felícia Combi.
Zmluvné pokuty a penále a úroky z omeškania – 4,34 eur z omeškania platieb odberateľov
a nájomcov.
Výnosy z odpísaných pohľadávok – 14,84 eur.
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – 5 966,11 eur, z toho 5 678,52 eur sú výnosy z
dotácie poskytnutej na plynovú kotolňu Pod Sekvojou v r.2007, z plnenia od poisťovni 132,59
eur, z odpredaja kovového šrotu 45,61 eur, z výnosov pokladničných poplatkov 63,00 eur,
výnosy za výkon správy nájomných bytov 27,67 eur, ročné vysporiadanie DPH 18,72 eur.
Úroky z vkladov v banke – 2 672,59 eur. Peňažné prostriedky boli vložené na termínované
vklady s výhodnými úrokovými sadzbami.
Účet
Bankový účet - bežný
Bankový účet – 12 mesačný
Bankový účet - 12 mesačný
Bankový účet – 3 - mesačný
Spolu:

Stav k 1.1.2013
v eurách
71 183,93
126 988,73
138 949,75
50 000,00
387 122,41

Stav k 31.12.2013
v eurách
147 030,68
126 988,73
138 949,75
3.1.2013 zrušený
412 969,16

Plán výnosov k 31. 12. 2013 bol splnený na 98,69 %.

Úrok
v eurách
8,16
1 517,03
1 145,93
1,47
2 672,59

Za rok 2013 sme dosiahli hospodársky výsledok – zisk – 33 895,03 eur, po zdanení
25 842,30 eur.
Ostatné finančné povinnosti
Mestský bytový podnik na základe zmlúv o výkone správy s vlastníkmi bytov spravuje bytové
domy v Novej Bani a v Hronskom Beňadiku. Pre bytové domy sú otvorené vo Všeobecnej
úverovej banke bankové účty, v Prvej stavebnej sporiteľni a vo Wüstenrote stavebné sporenia
a úvery, na ktoré vlastníci poukazujú platby do fondu opráv a za ostatné služby. Tieto bankové
účty obchodná spoločnosť spravuje.
Sú to tieto domy:
Bytový dom
Školská 4
Cintorínska 10
Cintorínska 12,14
Cintorínska 38
Cintorínska 40,42
Nábrežná 16
Rekreačná 394
Švantnerova 5,7
Švantnerova 9,11
Štúrova 13,15,17
Štúrova 16,22
Železničný rad 21,23
Pod Sekvojou 37-45
Hronský Beňadik 354
Hronský Beňadik 355

Bežný účet

Stavebné sporenie

Stavebný úver

áno

áno

áno

áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno

Súčasťou správy je prehľad plnenia plánu nákladov a výnosov za rok 2013, súvaha a výkaz
ziskov a strát k 31. 12. 2013 v skrátenom rozsahu.
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., Bernolákova č. 11 968 01 Nová Baňa
Plnenie plánu za rok 2013
Náklady
účet

501
502
511

Položka
Spotreba materiálu
Spotreba energií
Opravy a udržiavanie

97,67

231 598,00

92,83

12 450,00

12 308,00

98,86

-

30,00

30,00

100,00

104 761,00

101 997,00

97,36

63 500,00

60 344,00

95,03

1 975,00

1 873,00

94,84

23 047,00

22 153,00

96,12

Zákonné sociálne náklady

3 700,00

3 451,00

93,27

244,00

77,71

Ostatné služby

527

4 395,00

249 494,00

Náklady na reprezentáciu

518

524

% plnenia

Cestovné

513

523

skutočnosť

4 500,00

15,00

512

521

plán 2013

Mzdové náklady
Odmeny členom org. spoločnosti
Zákonné sociálne poistenie

0,00

Daň z motorových vozidiel

314,00

538

Ostatné dane a poplatky

266,00

247,00

92,86

548

Ostatné náklady na hosp. činnosť

13 873,00

14 004,00

100,94

531

551

Odpisy DNM a DHM

568

Ostatné finančné náklady
Náklady :

591

15 348,00

14 991,00

97,67

334,00

312,00

93,41

467 947,00

94,80

493 607,00

Daň z príjmu 23 %

8 053,00

Náklady spolu:

493 607,00

476 000,00

96,43

Výnosy
účet

Položka

plán 2013

skutočnosť

% plnenia

602

Tržby z výroby tepla

331 705,00

324 019,00

97,68

602

Tržby z nájomného bytov

146 672,00

146 891,00

100,15

602

Tržby z nájomného nebyt. priest.

2 468,00

2 468,00

100,00

602

Tžby za služby ostatné /PL/

6 300,00

6 413,00

101,79

602

Tržby za výkon správy

12 419,00

12 550,00

101,05

641

Tržby z predaja DHM

-

843,00

644

Ostatné pokuty a penále

646

Výnosy z odpís. pohľadávok

648

Ostatné výnosy z hospod. č.

5 765,00

5 966,00

103,49

662

Úroky

3 161,00

2 673,00

84,56

Výnosy spolu:

33,00

4,00

12,12

15,00

508 523,00

501 842,00

98,69

25 842,00

173,25

Hospodársky výsledok:
Zisk

14 916,00

Súvaha k 31.12.2013
/v skrátenom rozsahu/
v eurách

Spolu majetok

AKTÍVA

Čís. r.

/r.3+r.9+r.17/

1

r.2013

r.2012

943 390

972 402

113 732

2
Neobežný majetok /r.4+5+6+7/

3

98 904

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

4

-

390

Samostatné hnuteľné veci a súbory

5

98 570

112 860

6

334

482

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

7
Obežný majetok /r.9 1+10+11+12+....až 16/

8

434 982

413 475

Materiál na sklade

9

3 401

4 365

Odberatelia

10

15 422

13 756

Poskytnuté preddavky

11

-

-

Ostatné pohľadávky

12

-

-

Daňové pohľadávky

13

2 092

5 190

Pokladnica

14

350

428

Ceniny

15

748

2 614

Bankové účty

16

412 969

387 122

Časové rozlíšenie /r.18+19/

17

Náklady budúcich období krátkodobé

18

409 504
1 703

445 195
1 746

Príjmy budúcich období krátkodobé

19

407 801

443 449

PASÍVA
Spolu vlastné imanie a záväzky../r.22+28+42/

20

943 390

972 402

303 521

278 180

21
Vlastné imanie /r.23+24+25+-26/

22

Základné imanie

23

230 997

230 997

Zákonný rezervný fond

24

17 130

14 854

Nevyspor. výsledok hospod. min.r./

25

29 552

9 563

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdan./zisk/

26

25 842

22 766

27
Záväzky /r. 29+31 ...až r.41/

28

605 793

654 467

Dodávatelia

29

22 085

59 500

Krátkodobé rezervy

30

1 740

1 828

Prijaté preddavky

31

424 657

436 353

Ostatné záväzky

32

5 380

5 380

Nevyfaktúrované dodávky

33

1 042

203

Zamestnanci

34

4 049

3 904

Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdrav. poistenia

35

2 721

3 049

Daň z príjmov

36

1 680

1 365

Ostatné priame dane

37

445

550

Ostatné dane a poplatky

38

244

314

Iné záväzky

39

29

29

Záväzky zo sociálneho fondu

40

2 064

2 337

Záväzky z nájmu

41

139 657

139 655

34 076

39 755

Časové rozlíšenie /r.43/
Výnosy budúcich období dlhodobé /dotácia/

42
43

34 076

39 755

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 (v skrátenom rozsahu v eurách)
Účet

Čís. r.
Výroba /r.02/

602

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

1
2

r.2013
492 341
492 341

r.2012
527 442
527 442

3
Výrobná spotreba /r. 5+6+7/

4

350 328

394 653

501

Spotreba materiálu

5

4 395

3 246

502

Spotreba energií

6

231 598

271 913

51x

Služby /účtová skupina 51/

7

114 335

119 494

8
9
Pridaná hodnota /r.1 - 4/

10

142 013

132 789

Osobné náklady /r.12+13+14+15/

11

87 821

89 545

521

Mzdové náklady

12

60 344

61 820

523

Odmeny členom orgánov spoločnosti

13

1 873

1 893

524

Zákonné socálne a zdravotné poistenie

14

22 153

22 456

527

Zákonné sociálne náklady

15

3 451

3 376

16
53x

Dane a poplatky /účtová skupina 53/

17

491

577

551

Odpisy k dlhodobému nehm. a hmotnému maj.

18

14 991

13 182

19
64x

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti /účt.sk. 64/

20

6 828

8 650

548

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

21

14 004

14 167

31 534

23 968

22
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
/r.10-11-17-18+20-21/

23
24
25

662

Výnosové úroky

26

2 673

4 478

568

Ostatné náklady na finančnú činnosť

27

312

333

28
29
Výsledok hospodárenie z finančnej činnosti
/r.26-27/

30

2 361

4 145

33 895

28 113

31
32

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
/r.23+30/- pred zdanením

33
34
35

591

Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti

36

8 053

5 347

37
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /zisk/

38

25 842

22 766

po zdanení /r.33-36/

O 16.27 hod. odchod poslankyne Viery Hudecovej.
A.Holá - MsBP Vám predložil Správu o hospodárení za rok 2013. V správe sme sa snažili
čo najviac rozpísať našu činnosť a hospodárenie za rok 2013. Valným zhromaždením bol
pre rok 2013 schválený plán nákladov a výnosov. Neudialo sa nič mimoriadne, aby sme
nemohli tento plán splniť, náklady sme splnili na 96,43 % a výnosy na 98,69 %. Tým sme
rok ukončili so ziskom vo výške 25 842,30 eur. V uznesení je návrh o rozdelení zisku, boli
by sme radi, keby bol náš návrh odsúhlasený. Rada by som pár slov povedala k neplatičom,
ktorým sa intenzívne venujeme, pretože za nájomné byty, ktoré máme na ul. Pod sekvojou
je dôležité, aby platili načas, lebo my zas odvádzame splátky mestu. Po urputnom
dvojročnom úsilí sa nám minulý týždeň podarilo prostredníctvom exekútora uvoľniť byt,
kde zostala dlžoba. Čo sa týka ostatných dlžníkov, dlžní sú len mesiac alebo dva a po našej
upomienky zvyknú dlh vyrovnať. Zostali nám traja nájomcovia, ktorí sa už odsťahovali
a našťastie sme sa s nimi dohodli, keďže sme dali podnet na exekúciu. Lenže ľudia sú už
prešpekulovaní, vedia, že keď nepreberú poštu od exekútora, natiahnu tak celý proces.
Ťažko sa potom pracuje aj exekútorovi, ktorý skutočne naše požiadavky celkom dobre plní.

Mgr.J.Havran - Pri tejto príležitosti by som chcel spomenúť, že som v Novobanských
novinách zverejnil článok, ktorý priamo súvisí s tým, akým spôsobom hospodária v MsBP,

s.r.o., ktorá je 100 % vlastnená mestom Nová Baňa. V článku som porovnával ceny tepla,
pretože to akým spôsobom predávajú teplo, ako tvoria zisk, priamo súvisí s ich
hospodárením a s tým, aké majú výsledky. Ich jediným cieľom nie je vytváranie zisku, ako
takého, aj keď sú za tým účelom zriadení, ale cieľom je aj poskytovať teplo v primeranej
kvalite. Keď si pozriete tabuľky, ktoré som zverejnil, tak je zrejmé, že MsBP poskytuje
teplo za široko-ďaleko najlepšie ceny, aj napriek tomu, že sa jedná o subjekt, ktorý je
vlastnený Mestom Nová Baňa. To znamená, že súkromné spoločnosti, ktoré premietli
zvýšené náklady do cien, si takýmto spôsobom kompenzujú svoje zisky, na ktoré sa im
všetci ľudia, ktorí odoberajú teplo, naskladajú. My sme v súčasnosti zosúladili naše
zmluvné vzťahy a v priebehu leta by sme chceli prostredníctvom elektronickej aukcie
obstarať lepšiu cenu plynu – pre mesto Nová Baňa a takisto aj pre MsBP. To znamená, že
cena tepla bude ešte priaznivejšia. Toto všetko sa deje i napriek tomu, že sme nezaostali
a investovali sme do kotolní. Myslím si, že je to priaznivé pre všetkých ľudí, ktorí sú
pripojení na teplo vyrábané MsBP, že tá cena je priaznivá a v niektorých prípadoch nižšia aj
40 % až 70 % ako v iných mestách - napríklad v Žiari nad Hronom, Žarnovici, Tlmačoch.
Toto je príklad, že aj mestské podniky môžu dobre hospodáriť a všetci z toho môžeme mať
zisk. Toto bude trvalou úlohou a cieľom tohto podniku, aby trvale udržalo priazeň
obyvateľov tohto mesta. Verím, že sa tomu tak bude dariť, klesá to každoročne, aj keď
pomaly. Myslím si, že najlepšie si to uvedomujú obyvatelia ul. Nábrežnej a ul. Školskej,
ktorí sú napojení na iného dodávateľa tepla, ktorý je súkromný a pre mňa
z nepochopiteľných dôvodov sa dostal z rúk MsBP do súkromných rúk. Treba si dobre
zvážiť, ako budeme v nasledujúcom období kúriť.

U z n e s e n i e č. 21/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
súhlasí
1/ s účtovnou závierkou Mestského bytového podniku Nová Baňa , s. r. o. v Novej Bani za
rok 2013
2/ s rozdelením zisku vo výške 25 842,30 eur nasledovne:
- povinný prídel do zákonného rezervného fondu 1 292,10 eur,
- prídel do sociálneho fondu 1 050,- eur,
- na nerozdelený zisk 23 500,20 eur
Hlasovanie č. 9:
prítomní - 11
za - 11 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský,
Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

8. Správa o hospodárení Mestských lesov spol. s r. o. Nová Baňa za rok 2013
Predkladateľom materiálu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa
a spracovateľmi sú Viťazoslav Chrappa, konateľa MsL spol. s r. o. Nová Baňa a Anna
Rudzanová, samostatná odborná referentka na MsL spol. s r. o. Nová Baňa. K danému bodu
boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka z 5 novembra 1991, oddiel 3 §
125 bod (1) Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, kde jediným
spoločníkom je mesto a funkciu valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta.
Do jeho pôsobnosti patrí:
b/ schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku
dosiahnutého v uplynulom účtovnom období na základe súhlasu mestského zastupiteľstva.

MESTSKÉ LESY spol. s r.o., Bernolákova 36/11,
968 01 Nová Baňa

Správa o hospodárení za rok 2013

Viťazoslav Chrappa
konateľ spoločnosti
Obchodné meno a sídlo: Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa.
Mestské lesy spol. s r.o., Nová Baňa bola založená zakladateľskou listinou
vyhotovenou štátnym notárom č. NZ 20/93 Kp zo dňa 17.3.1993 § 27 a 105 zák. č. 513/91 Zb.
z. a následným zápisom do obchodného registra dňa 28.6.1993, odd. Sro, vložka číslo 1296/S.
Identifikačné číslo organizácie je 31588182
Daňové identifikačné číslo je 2020478636
Hospodárska činnosť
Organizácia svoju podnikateľskú činnosť začala 1.7.1993.
Predmet činnosti:
- sprostredkovanie obchodu
- ubytovacie služby v turistických ubytovniach do 10 lôžok
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
- piliarske práce

-

lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania
alebo ďalšieho predaja.

Pre hospodársku činnosť spoločnosti bolo dané k obhospodarovaniu 2 634,71 ha.
Ku koncu roka 2013 Mestské lesy spol. s r.o., Nová Baňa obhospodarovali 2 626,62 ha.
Orgány spoločnosti
A/ Valné zhromaždenie: Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa, jediný spoločník
B/ Konateľ spoločnosti: Viťazoslav Chrappa, Jilemnického 665/7, 966 81 Žarnovica
C/ Dozorná rada:
predseda: p. Maroš Marko, Bôrina I/755, 968 01 Nová Baňa
členovia: Ing. Karol Tužinský, Šibeničný vrch 12A/1837, 968 01 Nová Baňa
Ing. Jozef Štrba, Mieru 46, 968 01 Nová Baňa
p. Peter Forgáč, Školská 8/45, 968 01 Nová Baňa
p. Miloš Šály, Štefankova cesta 449, 968 01 Nová Baňa
Zakladateľom spoločnosti je mesto Nová Baňa ako jediný spoločník a jeho vklad činil
16 597 EUR, tvorené peňažným vkladom vo výške 4 315 EUR a nepeňažným vkladom vo
výške 12 282 EUR, ktorého predmetom sú:
- osobný automobil NISSAN PATROL vo výške 7 966 EUR
- vozidlová rádiostanica s anténou vo výške 1 992 EUR
- kancelársky nábytok vo výške 2 324 EUR
Tento vklad predstavuje základné imanie spoločnosti aj ku dňu 31.12.2013.
Počet zamestnancov k 31.12.2013
Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

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

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Mestské lesy spol. s r.o. pripravili účtovnú závierku za rok 2013 v súlade so zákonom
o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov a postupov účtovania pre
podnikateľské subjekty v SR. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého
pokračovania činnosti a ide o riadnu účtovnú závierku, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie
v súlade s Obchodným zákonníkom. Mestské zastupiteľstvo schválilo účtovnú závierku za
predchádzajúce účtovné obdobie dňa 21.05.2013 so ziskom 11 527,71 EUR. Účtovné metódy
a všeobecné účtovné zásady neboli počas účtovného obdobia menené.
Spôsob oceňovania jednotlivých položiek
Spôsob ocenenia jednotlivých položiek v účtovníctve (DHM, DDHM, DDNM, DNM,
zásoby nakupované) je obstarávacou cenou, zásoby vytvorené vlastnou činnosťou skutočnými
vlastnými priamymi nákladmi vynaloženými na ich výrobu, peňažné prostriedky a ceniny
menovitou hodnotou.

Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa, ktorých zakladateľom je mesto Nová Baňa,
hospodárili podľa plánu na rok 2013, schváleným valným zhromaždením dňa 17.12.2012,
primátorom mesta Nová Baňa.
Hospodársky výsledok pred zdanením za rok 2013 činí zisk 63 516,83 EUR.
Náklady predstavujú 536 168,07 EUR, % plnenie 95,62
Výnosy predstavujú 599 684,90 EUR, % plnenie 105,86
Plán na rok 2013
Skutočnosť 1. - 12. 2013, % plnenie
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Náklady
Spotreba drogérie
162 EUR
Nákup drogistického, čistiaceho, hygienického tovaru, pracích prostriedkov do hájenky
Bukovina a priestorov MsL.
Spotreba kancelárskych vecí
1 690 EUR
Zakúpenie bežného spotrebného materiálu - papier do tlačiarní a kopírky, písacie potreby, lesnícke
tlačivá, zakladače, obaly, tonery do tlačiarní a kopírky. Tonery do tlačiarne sme zakupovali
repasované, ich cena bola nižšia. Presvedčili sme sa, že repasované tonery sú nekvalitné. Z dôvodu
kvality a kapacity tlače sme pristúpili k nákupu originálnych tonerov.
Spotreba kníh, novín a časopisov
509 EUR
Zakúpenie odbornej literatúry ako napr. DÚPP, Dane a účtovníctvo, Čo má vedieť mzdová
účtovníčka, Finančný spravodajca, Zbierka zákonov. Plán bol prekročený, odoberanie
publikácií bolo to isté ako v predchádzajúcich rokoch, ale zvýšila sa cena jednotlivých
publikácií.
Spotreba materiálu na opravu a údržby
9 EUR
Materiál spotrebovaný na opravy a údržby v hájenke Bukovina, údržba kuchynského sporáka
na pevné palivo.

Spotreba pracovného náradia
50 EUR
Náradie, ktoré sa používa pri výrobe štiepaného palivového dreva (klince). Pílky, sekery,
nožnice, zakúpené pre aktivačných pracovníkov, ktorí nám boli pridelení z mesta Nová Baňa.
Rukavice používané pri manipulácii s drevnou hmotou.
Spotreba náhradných dielov
1 720 EUR
Na tomto účte je materiál, ktorý bol použitý pri oprave vo vlastnej réžii.
T-815, hydraulické hadice, brzdové obloženia, brzdový valec, palivové filtre, akumulátor,
kúrenie.
Spotreba materiálu na ochranu lesa
151 EUR
Pellacol - náter, ktorý bol použitý po výchovných ťažbách na ošetrenie poškodených stromov.
Spotreba materiálu k manipulácii dreva
192 EUR
S - háky proti vysušeným trhlinám bukovej guľatiny, pracovné rukavice, pásmo SPENCER
s hákom.
Spotreba PHM
14 557 EUR
Jedná sa o spotrebu nafty do T-815 a PHM do SUZUKI- IGNIS a LADY- NIVA. Počas
letného obdobia pretrvávalo zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru, z toho dôvodu aj počet
dní protipožiarnych a ochranných služieb.
Spotreba olejov
Spotreba motorových, hydraulických,
a mazacieho tuku do T-815.

prevodových olejov do motorových

Spotreba nemrznúcich zmesí, destilovanej vody
Nákup nemrznúcich zmesí do nafty T-815 a ostrekovačov, brzdovej kvapaliny a
destilovanej vody
do motorových vozidiel.

465 EUR
vozidiel

19 EUR

Spotreba drobného materiálu do 33 €
187 EUR
Organizácia zakúpila spotrebný materiál, ktorého hodnota bola nižšia ako 33 EUR:
Lopaty, žiarivky, držiak lesníckej kriedy.
Do hájenky Bukovina rohožky, obrusy, zrkadlo, koleno dymové, Set box DVBT, filtre do
vysávača, reflektor so šnúrou a vybavenie do kuchyne (taniere, nože, varecha).
Spotreba DDHM
Organizácia zakúpila tento DDHM:
Dva počítače a jeden monitor, diaľkomer, dva hasiace vaky a detektor kovov.

1 849 EUR

Spotreba pracovného oblečenia
1 983 EUR
THP zamestnancom sa poskytli súčasti uniforiem (lesníkom a konateľovi) podľa smernice
o uniformách a vodičovi T-815 pracovné oblečenie v zmysle smernice OOPP.

Spotreba software
MS OFFICE 2013 do nového počítača.
Spotreba sadeníc

196 EUR

4 291 EUR

V roku 2013 bola prevedená umelá obnova, to je zalesňovanie na ploche 5 ha. Boli použité
sadenice v počte 25 500 ks. Zalesňovanie sa vykonávalo v porastoch, kde zanikla možnosť
prirodzenej obnovy, ktoré sú ohrozené nadmerným zaburinením a na ťažko zalesniteľných
plochách a v porastoch, kde vplyvom klimatických podmienok prišlo k stratám na kultúrach.
Sadenice boli dodané od spol. LESY Slovenskej republiky š.p., škôlkarské stredisko Hladomer.
Spotreba farieb v pestovnej činnosti
Spreje na vyznačovanie ťažby v lesníctve. Previedlo sa vyznačovanie výchovných
a obnovných ťažieb na rok 2014.

441 EUR

Nadspotreba motorových vozidiel
74 EUR
Spotreba paliva nad hodnotu stanovenú v technickom preukaze LADA-NIVA A SUZUKIIGNIS.
Spotreba energií (spolu)
3 226 EUR
V spotreba energií (elektrická, vodné a stočné, plyn). V priestoroch na Ulici bernolákovej
vyúčtovanie elektrickej energie prebieha raz do roka, vodného a stočného raz za štvrťrok,
zemného plynu raz za rok. Zemný plyn sme platili každý štvrťrok formou zálohových platieb.
V nákladoch je zohľadnená predpokladaná spotreba.
V hájenke Bukovina vyúčtovanie elektrickej energie bolo v mesiaci december za celý
rok 2013.
Za elektrickú energiu sme platili mesačné zálohové platby. Vodné a stočné sa vyúčtováva
podľa skutočnej spotreby raz sa štvrťrok.
Opravy nestavebné a oprava počítača, tlačiarne a kopírky
Na tieto účty sa neúčtovalo, všetky práce boli prevádzané dodávateľskými firmami. Náklady sú
zohľadnené na účtoch 518.
Opravy áut
2 254 EUR
T-815, oprava listového pera a bŕzd, hydraulickej ruky a piestnice, defektu.
LADA-NIVA, oprava motora, výfuku, zadných dvier (uzamykanie), kľučky a spúšťača dvier,
predného diferenciálu, elektroinštalácie, výmena sedadla, prezutie pneumatík.
SUZUKI-IGNIS, servisná prehliadka, prezutie pneumatík.
Všetky vozidlá sa počas roka viac krát umývali a vysávali.
Náklady na reprezentáciu
262 EUR
Na tejto položke sú účtované náklady na reprezentáciu MsL (občerstvenie pre odberateľov,
pracovné kontroly). Náklady boli navýšené oproti plánu so súhlasom valného zhromaždenia
(primátora mesta) na zasadnutie VZ a DR dňa 05.12.2013.
Služby nemateriálnej povahy
5 706 EUR
Služby nemateriálnej povahy zahŕňajú nasledovné činnosti:
Funkcia požiarneho technika a technika BOZP, užívateľská podpora pre programy FORESTA
SK /lesníctvo/ a SOFTIP /účtovníctvo, MTZ, BAN, odbyt, mzdy/, školenie vodiča T-815,
diaľničné známky, užívanie nadzemnej nádrže bencalor, parkovanie T-815, overovanie listín,
EK a STK motorových vozidiel, poštové služby, manipulačné poplatky.
V hájenke Bukovina upratovacie práce, pílenie a štiepanie dreva.
Služby nemateriálnej povahy od dodávateľa

9 335 EUR

Úprava plochy horného dvora na TS, čistenie ES, oprava nádrže Bencalor, revízia hasiacich
prístrojov, vytvorenie domény MsL, provízia za dražbu drevnej hmoty, verejné obstarávanie,
elektronická aukcia (nákup automobilu na odvoz drevnej hmoty). Certifikačný poplatok
z dôvodu zapojenia sa do programu: „Lesy obhospodarovať trvalo udržateľným spôsobom“ na
základe kritérií podľa slovenského systému certifikácie lesov.
V hájenke Bukovina odborná prehliadka a skúška na elektrickej inštalácii a elektrických
spotrebičoch, elektroinštalačné práce, prevedenie kominárskych prác, maľovanie interiéru,
vyprázdnenie obsahu žumpy, mulčovanie a likvidácia samonáletu.
Školenie
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 01.01.2014.

38 EUR

Poštovné
323 EUR
Táto položka zahŕňa služby Slovenskej pošty, a.s., poštové známky, doporučené listy.
Telefóny
1 693 EUR
Organizácia využíva telefónne služby a internet od Slovak Telekom, a.s., jednu pevnú linku
a jeden mobilný telefón a od Orange Slovakia, a.s., mobilný telefón s úspornými programami.
Cesty, posyp, údržba
4 684 EUR
Ide o práce súvisiace s opravou lesných ciest - Hrošov vrch, Koliba, Stará Huta - vodáreň,
Železničný rad, Banská dolina, Drozdovo. Odhŕňanie snehu a posýpanie - Jalšovka, Zvonička,
expedičný sklad. Vyčistenie lesnej cesty Záhrb - Bukovinská pasienka. Oprava zvodidiel na
Bukovine. Práce vykonávali spoločnosti ŠIBAL, s.r.o., Technické služby mesta Nová Baňa a
pilčíci.
Náklady na ťažbové a pestovné práce
149 390 EUR
Ťažbové a pestovné práce sú zamerané na činnosti: ťažba lesných porastov, približovanie
a manipulácia drevnej hmoty, zalesňovanie, ochrana mladých lesných kultúr, uhadzovanie
haluziny, prečistky, ochrana lesa a ostatné pestovné práce, ktoré zahŕňajú plecie ruby a
výseky nežiadúcich drevín. Výber pracovníkov bol uskutočňovaný cez výberové konania (užšia
súťaž), štyrikrát do roka.
Nákladná doprava, cudzie autá
21 162 EUR
Preprava drevnej hmoty bola prevádzaná cudzím dopravcom. Veľký záujem o metrovicu
spôsobil vyťaženosť našej T-815 a tým aj potrebnú výpomoc cudzieho nákladného automobilu
na odvoz drevnej hmoty.
Výkony výrobnej povahy od dodávateľa
2 971 EUR
Výroba paliet na štiepané palivové drevo, manipulačné práce (zarovnanie, odrezanie nábehov) dražba, výroba kľúčov od závor, výroba poštových poukážok (platby za samovýrobu
a palivové drevo).
V hájenke Bukovina zasklievanie okien a dverí.
Práce - plantáž
5 110 EUR
Práce uskutočňované na plantáži Šarvíz (rozpiľovanie, uhadzovanie a pálenie haluziny, výsek
krov, ochrana proti zveri). Úprava novej plochy na zalesňovanie.
Audítorské služby

700 EUR

Audit uskutočnený v roku 2013 za rok 2012. Vytvorenie rezervy na audit za rok 2013.
Organizácie, ktoré patria do konsolidovaného celku (mesta Nová Baňa) musia mať overenú
účtovnú závierku audítorom.
Nájomné
5 636 EUR
Na účte nájomné bolo zaúčtované ročné nájomné za poľovné pozemky v zmysle nájomnej
zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Háj, nájomné za umiestnenie
skladu na štiepané palivové drevo a parkovanie T-815 na Technických službách mesta Nová
Baňa. Nájomné za kancelárske priestory a garáže na Ulici bernolákovej.
Nájomné mestu Nová Baňa
180 346 EUR
Nájomné za lesné pozemky, objekt hájenka Bukovina a pozemky, trvalé trávnaté porasty,
pozemok pod lesnou manipulačnou chatkou Pastierska, objekt lesného hospodárstva Banská
dolina, plantáž Šarvíz, sklad drevnej hmoty (ES).
Hrubé mzdy
70 971 EUR
Počas celého roka Mestské lesy spol. s r.o. zamestnávala 6 zamestnancov, z toho 1 konateľ, 4
THP a 1 vodič T-815. Hrubé mzdy spolu (70 971 EUR), z toho odmeny (4 500 EUR),
funkčné príplatky (10 303 EUR). Organizácia poskytla zamestnancom nepeňažné plnenie,
naturálie (palivo 9 prm) na jedného zamestnanca, spolu v hodnote (1 809 EUR). Jeden prm I.
trieda palivového dreva bez odvozu za 33,50 EUR. Priemerná mzda vrátane príplatkov, odmien
a naturálií činí 985,71 EUR.
Rezerva na nevyčerpané dovolenky (mzdy)
Rezerva je daňovo uznaný náklad, ktorú organizácia musela
nevyčerpaných dovoleniek za rok 2013 do nasledujúceho roka.

2 359 EUR
vytvoriť pri prenose

Dohody o pracovnej činnosti
986 EUR
Školenie vodiča T-815 a revízia hydraulickej ruky revíznym technikom. Uzatvorili sme jednu
dohodu o pracovnej činnosti na vyznačovanie výchovných ťažieb, 2,60 EUR/hod., maximálne
40 hod. mesačne.
Odmeny orgánom spoločnosti
1 968 EUR
Odmeny členom dozornej rady za každé jedno sedenie, maximálne 12 krát do roka. Počas roka
dozorná rada zasadala 2 krát. Odmena člena dozornej rady za jedno sedenie je 20 EUR, spolu je
to 180 EUR. Konateľ spoločnosti poberal konateľskú odmenu vo výške 149 EUR mesačne,
spolu je to 1 788 EUR.
Zákonné sociálne poistenie
26 246 EUR
Odvody organizácie zdravotným poisťovniam VšZP, DÔVERA a sociálnej poisťovni vo
výške 35,20 % zo mzdových nákladov.
Rezerva na nevyčerpané dovolenky (odvody)
830 EUR
Rezerva je daňovo uznaný náklad, ktorú organizácia musela vytvoriť pri prenose
nevyčerpaných dovoleniek do nasledujúceho roka.
Zákonné sociálne náklady
Zákonné sociálne náklady predstavujú
zamestnancov.

povinný prídel

2 553 EUR
organizácie na stravovanie

Sociálny fond
583 EUR
Povinný prídel organizácie vo výške 1 % z hrubých miezd, ktorý sa účtoval mesačne na účet
sociálneho fondu.
Daň z motorových vozidiel
1 481 EUR
Daň z motorových vozidiel bola platená štvrťročne za (T-815, LADA-NIVA, SUZUKI-IGNIS,
prívesný vozík). Výška platby bola daná podľa Všeobecne záväzného nariadenia
Banskobystrického samosprávneho kraja č. 16/2010.
Daň z ubytovania (hájenka Bukovina)
151 EUR
Daň sa platila raz za štvrťrok mestu Nová Baňa. Táto položka sa odvíjala od
počtu ubytovaných v hájenke Bukovina. Daň za jedného ubytovaného na deň a noc
bola 0,35 EUR.
Počas roka 2013 bolo 212 ubytovaných a 430 prenocovaní.
Poplatky - kolky
326 EUR
Na účte poplatky - kolky sme účtovali miestny poplatok za komunálny odpad,
poplatok
za znečisťovanie ovzdušia, koncesionárske poplatky za rozhlasový a televízny prijímač.
Nákup kolkov z dôvodu vyžiadania výpisu z OR.
Dar
1 486 EUR
Organizácia poskytla nepeňažný dar Rímskokatolíckej cirkvi Nová Baňa a to drevnú hmotu
DUB, listnatú guľatinu III.C v množstve 7,62 m3, vo výške 685,80 EUR s DPH. Peňažný dar
vo výške 800 EUR sme poskytli Rodičovskému združeniu pri Základnej umeleckej škole, Nová
Baňa.

Pokuty a penále
Účtovaná bloková pokuta za preťaženie T-815 pri preprave drevnej hmoty.

161 EUR

Tvorba opravných položiek k pohľadávkam
3 753 EUR
K pohľadávkam z obchodného styku, ktoré sú riešené exekútorom boli vytvorené opravné
položky,
CEN-TECH, s.r.o., Sklené Teplice a fyzickým osobám, ktoré majú dlh za palivové drevo.
Poistenie majetku, zamestnancov
2 456 EUR
Poistenie lesníkov ako členov lesnej stráže, zákonné a havarijné poistenie vozového parku (T815, LADA-NIVA, SUZUKI-IGNIS, prívesný vozík) a poistenie majetku a zásob (MsL,
hájenka Bukovina).
Manká škody
Škoda, ktorú spáchal známy páchateľ v lesnom poraste Bujakov vrch.

129 EUR

Odpisy DHM, DNM
1 125 EUR
Organizácia odpisovala DM podľa odpisového plánu v súlade so zákonom o dani z príjmov
a zákone o účtovníctve - chata Pastierska, altánok a dreváreň hájenka Bukovina, LHP (lesný
hospodársky plán).
Poplatky banke

369 EUR

Ide o bežné poplatky platené za služby VÚB (poplatky za výpisy, za vedenie flexibiznis
konta).
Daň z úrokov bankových účtov
43 EUR
Úroky zaúčtované na účte 662 10 a z nich zinkasovaná daň. Ide o flexibiznis účet a rezervný
fond.
Výnosy
Tržby za drevo
580 182 EUR
Štvrťročne sa robili súťaže medzi odberateľmi drevnej hmoty. Touto súťažou sme dosiahli
transparentnosť predaja sortimentov a väčšie tržby za drevnú hmotu. Predali sme veľké
množstvo palivového dreva (metrovica I a II. trieda a 4 m dĺžky), spolu 3 139 prm, štiepaného
listnatého palivového dreva v paletách 116 ks a štiepaného ihličnatého palivového dreva
v paletách pre sociálne slabších občanov Novej Bane 14 ks. Jedna paleta sa rovná 1 prm.
Priemerné speňaženie na konci roka bolo 52,21 EUR/m3. Ťažba za rok 2013 bola 11 866,91
m3.
Tržby za poskytnutie vozidla
367 EUR
Motorové vozidlo SUZUKI-IGNIS s vodičom sme poskytli mestu Nová Baňa na voľby do NR
SR.
Tržby z predaja služieb
4 185 EUR
Hájenka Bukovina je turistická ubytovňa prevádzkovaná celoročne. Najväčší záujem bol
o víkendové pobyty. Víkendový pobyt od piatku do nedele je za cenu 170 EUR a za pobyt
počas týždňa 10 EUR na osobu (deň a noc).
Zmena stavu nedokončenej výroby, plantáž
6 110 EUR
Sadenice a tým súvisiace služby uskutočnené na plantáži Šarvíz. V nákladoch na príslušných
účtoch (sadenice 501 a služby 518).
Aktivácia vnútropodnikových služieb - dar
571 EUR
Výkony vlastnej činnosti boli použité formou daru Rímskokatolíckej cirkvi Nová Baňa a to
drevnú hmotu DUB, listnatú guľatinu III.C v množstve 7,62 m3, vo výške 571,50 EUR.
Uvedená suma je bez DPH. Zároveň sa účtuje aj do nákladov organizácie na účet 543 10
v celkovej sume s DPH.
Ostatné výnosy z hosp. činnosti (škoda hájenka Bukovina)
Vyčíslená škoda, ktorú spôsobili ubytovaní v hájenke Bukovina.

600 EUR

Výnosy z hosp. činnosti (Projekt PPA)
7 313 EUR
Z PPA projektov sme získali viac finančných prostriedkov ako bolo plánované. Z dôvodu toho,
že sa urobilo viac výchovných ťažieb a tiež aj viac prerezávok.
Škoda na majetku - krádež
129 EUR
Škoda, ktorú spôsobil známy páchateľ v poraste Bujakov vrch. Odcudzil drevnú hmotu v
množstve
6,94 m3.
Finančné výnosy, bankové úroky
228 EUR
výnosy
predstavujú
úrok
z
viazanosti
vkladov
v
banke
na
určité
obdobie
a bežné
Finančné
úroky z finančných účtov.

Hájenka Bukovina
Mestské lesy spol. s r.o., Nová Baňa prevádzkujú turistickú ubytovňu „hájenka
Bukovina!“ ktorá je určená na celoročné poskytovanie ubytovacích služieb. Táto živnosť bola
ohlásená dňa 2.4.2000 s predmetom podnikania: Ubytovacie služby v turistických ubytovniach
do 10 lôžok. V hájenke Bukovina je 8 stálych lôžok a 3 prístelky.
Náklady súvisiace s prevádzkovaním tejto činnosti v roku 2013 predstavujú 7 561,64
EUR, výnosy 4 784,55 EUR. Rozdiel z tejto podnikateľskej činnosti bola strata vo
výške 2 777,09 EUR.
Organizácia uvádza skutočné náklady a výnosy za rok 2013.
Hájenka Bukovina skutočnosť
rok 2013
5
501
50110
50130
50161
50171
502
50210
50240
518
51810
51822
51845
538
53810
53820
53860
548
54892
551
55110
5

náklady
EUR
spotreba materiálu
spotreba drogérie
127
spotr. materiálu na opravy a údržby
9
spotreba olejov do motorovej píly
8
drobný spotrebný materiál do 33
EUR
169
spolu
313
spotreba energie
spotreba elektrickej energie
819
spotreba vodné stočné
92
spolu
911
ostatné služby
služby nemateriálnej povahy
4 175
výkony spojov
143
výkony výrobnej povahy od
dodávat.
75
spolu
4 393
ostatné dane a poplatky
daň z ubytovania
151
koncesionárske poplatky
40
poplatok za znečisťovanie
ovzdušia
29
spolu
220
poistenie majetku
poistenie majetku
896
spolu
896
odpisy
odpisy DHM
829
spolu
829
spolu náklady
7 562

6
602
60219
64820

výnosy
tržby z predaja služieb
tržby za služby v háj. Bukovina
tržba za škodu
spolu

EUR
4 185
600
4 785

6 spolu výnosy
spolu náklady
strata v EUR

4 785
7 562
-2 777

Ťažbová činnosť
DRUH ŤAŽBY
ťažba obnovná

plán 2013
skut.2013
ťažba výchovná plán 2013
do 50 r.
skut.2013
ťažba výchovná plán 2013
nad 50 r.
skut.2013
kalamita
plán 2013
skut.2013
ťažba
mimoriadna
plán 2013
skut.2013
plán 2013
SPOLU
skut.2013

IHLIČ. LISTN. SPOLU
M3
M3
M3
400
7440
7840
839
7379
8218
260
1570
1830
279
753
1032
130
2000
2130
106
1199
1305
0
0
0
855
457
1312
0
0
790
2079

Pestovná činnosť
VÝKON
HA
zalesňovanie
plán 2013
5
skut.2013
5
ochrana MLK plán 2013
70
67
skut.2013
prerezávky
plán 2013
22
skut.2013
20
uhadzovanie
plán 2013
12
haluziny
skut.2013
6
ostatné pestovné plán 2013
18
práce
skut.2013
13
ochrana lesa
plán 2013
0
0
skut.2013
plán 2013
127
SPOLU
skut.2013 111

0
0
11010
9788

0
0
11800
11867

HA
10
10
89
43
81
51
0
0
0
0
180
104

Výkaz ziskov a strát v EUR
Výkaz ziskov a strát v EUR
Výroba
tržby za predaj vlastných výrobkov
a služieb
zmena stavu vnútroorganizačných zásob
aktivácia
Výrobná spotreba
spotreba materiálu a energie
služby
Pridaná hodnota (výrobná spotreba)
osobné náklady
mzdové náklady
odmeny členov orgánov
náklady na sociálne poistenie
sociálne náklady
dane a poplatky
odpisy DHM, DNM
tvorba a zúčtovanie opravných položiek
ostatné výnosy z hosp. činnosti
ostatné náklady na hospodár. činnosť
Výsledok hospod. z hospod. činnosti
výnosové úroky
ostatné náklady na finančnú činnosť
výsledok hospodárenia z finanč. činn.
výsl. hospod.z bež.činn. pred
zdanením
daň z príjmov
výsledok hospod. za účt. obdobie po
zdan.

k 31.12.2013
591 415
586 225
4 619
571
421 381
31 771
389 610
170 034
103 307
71 958
1 968
26 246
3 135
1 957
1 125
3 753
8 041
4 232
63 701
228
369
- 141
63 560
15 066
48 494

Súvaha v EUR
Aktíva
SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok (spolu)
Dlhodobý nehmotný majetok
softvér
ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok (spolu)
stavby
samostatne hnuteľné veci a súbory
Obežný majetok
Zásoby (spolu)
materiál
nedokončená výroba

k 31.12.2013
334 979
111 921
9 709
7 633
2 076
102 212
11 720
90 492
219 809
8 337
2 227
6 110

Korekcia
120 009
108 827
8 706
7 633
1 073
100 121
9 629
90 492
11 182

Netto
214 970
3 094
1 003
1 003
2 091
2 091
208 627
8 337
2 227
6 110

Krátkodobé pohľadávky (súčet)
pohľadávky z obchodného styku
iné pohľadávky
Finančné účty (súčet)
peniaze v pokladni
účty v bankách
Čas. rozlíšenie nákl. budúcich období
Pasíva
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A
ZÁVÄZKY
vlastné imanie
základné imanie
fond zo zisku
výsledok hospodárenia minulých
rokov
výsledok hospodárenia za účt. obdobie
záväzky
rezervy
dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu
krátkodobé záväzky (spolu)
záväzky z obchodného styku
nevyfakturované dodávky
záväzky voči zamestnancom
záväzky zo soc. poistenia
daňové záväzky

49 826
49 697
129
161 646
305
161 341
3 249
k 31.12.2013
214 970
186 014
16 597
9 723
111 200
48 494
28 956
5 385
639
22 932
4 490
750
5 179
3 262
9 251

11 182
11 182

Korekcia

38 644
38 515
129
161 646
305
161 341
3 249
Netto
214 970
186 014
16 597
9 723
111 200
48 494
28 956
5 385
639
22 932
4 490
750
5 179
3 262
9 251

Údaje vykázané na strane aktív súvahy
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Na účtoch dlhodobého nehmotného
a hmotného majetku sme
v priebehu roka 2013 nezaznamenali prírastok ani úbytok, stav 1.1.2013 sa rovná
stavu
k 31.12.2013.
DHM
obstarávacia cena v EUR
Budovy, stavby (021)
Stroje, prístroje, zariadenia (022)
Dopravné prostriedky (022)
Inventár (022)
SPOLU:
DNM
obstarávacia cena v EUR
Software (013)
LHP (019)
SPOLU:

k 1.1.2013
11 720,25
9 584,35
75 786,37
5 121,03
102 212,00

k 31.12.2013
11 720,25
9 584,35
75 786,37
5 121,03
102 212,00

k 1.1.2013
7 632,88
2 075,68
9 708,56

k 31.12.2013
7 632,88
2 075,68
9 708,56

Odpisový plán pre dlhodobý majetok
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisoval podľa odpisového plánu, ktorý
obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy podľa zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov. Odpisy DHM a DNM sa účtovali mesačne vo výške 1/12 ročného odpisu
a za rok 2013 predstavujú 1 125,23 EUR.
Účtovné odpisy DHM a DNM sú vo výške 1 125,23 EUR a daňové odpisy vo výške
1 125,23 EUR.
Oprávky DHM v EUR
Budovy, stavby (081)
Stroje, prístroje, zariadenia (082)
Dopravné prostriedky (082)
Inventár (082)
SPOLU:

Oprávky DNM v EUR
Software (073)
LHP (079)
SPOLU:
Obstarávacia cena
v EUR
DHM

102 212,00

DNM

9 708,56

k 1.1.2013
8 711,76
9 584,35
75 786,37
5 121,03
99 203,51

+ prírastky - úbytky
917,66

k 1.1.2013
7 632,88
864,93
8 497,81

+ prírastky - úbytky

oprávky
v EUR

917,66

207,57
207,57

k 31.12.2013
9 629,42
9 584,35
75 786,37
5 121,03
100 121,17

k 31.12.2013
7 632,88
1 072,50
8 705,38

zostatková cena
v EUR k 31.12.2013

100 121,17

2 090,83

8 705,38

1 003,18

Zásoby
Účet
112 10
123 10

názov účtu
materiál na
sklade
nedokonč.výroba

stav k
31.12.2013
2 227,41
6 109,87

Spoločnosť účtovala zásoby medzi ktoré patrí skladovaný materiál a nedokončená
výroba. O nakúpenom materiály sa účtovalo v obstarávacej cene a jeho stav k
31.12.2013 predstavoval 2 227,41 EUR. Na zásobách boli zostatky nafty a ekologického oleja
do T-815, PHM
v LADE-NIVA, v SUZUKI-IGNIS a požiarneho náradia. V nedokončenej výrobe sú
sadenice, ktoré sú vysadené na plantáži Šarvíz vo výške 999,87 EUR a práce uskutočňované na
plantáži. Na jednotlivých odvozných miestach a ES zásoby drevnej hmoty neboli.
Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Krátkodobé pohľadávky
Účet
názov účtu
311 10- pohľadávky z obchod.
3
Styku
pohľadávky v riešení
311 90 u ex.
314 10 poskytnuté preddavky
378 10 pohľadávka za škodu
opravná pol.
391 10 k pohľadávkam

stav k 31.12.2013
33 408,64
14 291,14
1997,19
129,08
11 182,13

Pohľadávky z obchodného styku za organizáciu predstavujú 47 699,78 EUR, po lehote
splatnosti 46 338,54 EUR, v lehote splatnosti 1 361,24 EUR. Pohľadávky po lehote splatnosti
sa riešia splátkami, sú v konkurze, u exekútora a mnohé z nich boli uhradené v januári 2014.
K pohľadávkam, ktoré sú v konkurze boli vytvorené aj opravné položky vo výške 11 182,13
EUR. Hodnotu pohľadávok navyšuje záloha za palubnú jednotku, zostatok nespotrebovaného
mýta, súdny poplatok (exekúcia CEN-TECH, s.r.o.), nevyúčtovaná záloha za teplo (Ulica
bernolákova), spolu vo výške 1 997,19 EUR
a škoda, ktorá bola spôsobená v poraste na drevnej hmote, vo výške 129,08 EUR.
Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňovali ich menovitou hodnotou.
Finančné účty
Účet
názov účtu
211 11 Pokladňa
213 20 ceniny – známky
221 10 flexibiznis účet
221 18 termínovaný účet
221 50 sociálny fond

stav k 31.12.2013
45,58
259,20
149 945,24
10 789,00
607,04

Finančné účty spolu sú vo výške 161 646,06 EUR
Náklady budúcich období rok 2014
účet
názov účtu
stav k 31.12.2013
poistenie áut, majetku
381 10 a LS
1 876,26
381 20 knižné periodiká
49,00
381 30 telefónne poplatky
66,87
nájomné mestu Nová
381 40 Baňa
1 257,13
Náklady budúcich období sa vykazovali vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Náklady budúcich období
predstavovali náklady, ktoré patria do roku 2014.
V nákladoch budúcich období sme účtovali poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie
lesníkov ako lesnú stráž, majetku, zásob MsL a hájenky Bukovina, predplatné odborných
publikácií, poplatky súvisiace s prevádzkou mobilného telefónu a pevnej linky a nájomné
mestu Nová Baňa za priestory na Ulici bernolákova, spolu vo výške 3 249,26 EUR.

Údaje vykázané na strane pasív súvahy
Základné imanie 16 597 EUR
Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia nemenilo.
Rezervný fond
Spoločnosť vytvorila pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 25 000 Sk
(829,85 EUR to je 5 % zo základného imania). Spoločnosť má rezervný fond uložený na
účte v banke. Slúži na krytie strát spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať
nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti. V roku 2013 spoločnosť tento fond nenavýšila,
nakoľko dosahoval požadovanú výšku a ani nečerpala.
Stav k 31.12.2013 je 9 722,50 EUR.
Sociálny fond
Spoločnosť tvorila sociálny fond vo výške 1 % z objemu hrubých miezd (v roku 2013
organizácia vykázala zisk a splnila všetky daňové a odvodové povinnosti voči štátu)
v súlade
so zákonom 152/94 Z. z. o sociálnom fonde. Peňažné prostriedky na tomto účte sa nerovnali
výške zdrojov soc. fondu, lebo povinný prídel organizácie za mesiac december je finančne
vysporiadaný až v mesiaci január 2014 vo výške 32,30 EUR.
Bankový účet (221)
Stav k 1.1.2013 v EUR
tvorba, prídel za mesiac 12/2012 z miezd
tvorba, súhrn mesačných preddavkov 2013
tvorba, presun na rekondičný pobyt pre zamest.
SPOLU TVORBA:
čerpanie, stravné lístky za rok 2013
čerpanie, stravné lístky 12/2012
čerpanie, rekondičný pobyt zamestnancov
čerpanie, vianočné kupóny pre zamestnancov
SPOLU ČERPANIE:
Stav k 31.12.2013 v EUR

627,32
25,12
550,30
900,00
1 475,42
392,70
23,00
900,00
180,00
1 495,70
607,04

Sociálny účet (427)
Stav k 1.1.2013 v EUR
tvorba, z miezd 2013
tvorba, presun na rekondičný pobyt pre zamest.
SPOLU TVORBA:
čerpanie, stravné lístky za rok 2013
čerpanie, rekondičný pobyt zamestnancov
čerpanie, vianočné kupóny pre zamestnancov
SPOLU ČERPANIE:
Stav k 31.12.2013 v EUR

629,44
582,60
900,00
1 482,60
392,70
900,00
180,00
1 472,70
639,34

Sociálny fond sa využíval na stravné lístky a vianočné formou darčekových kupónov
v hodnote 30 EUR na zamestnanca. Primátor mesta ako jediný spoločník vykonávajúc

pôsobnosť valného zhromaždenia schválil rozdelenie zisku na sociálny fond vo výške 900 EUR
na rekondičný pobyt. Na jedného zamestnanca pripadla suma 150 EUR.
Dlhodobé záväzky
Účet
názov účtu
472 10 záväzky zo soc. fondu

stav k 31.12.2013
639,34

Krátkodobé záväzky
Názov
stav k 31.12.2013
účet
321 10 záväzky z obchod. styku
4 413,51
325 15 ostatné záväzky, str. lístky
76,95
nevyfakt. dodávky,
326 10 energie
659,95
nevyfakt. dodávky,
326 20 telefóny
33,39
nevyfakt. dodávky,
326 40 publikác.
56,78
331 10 zamestnanci, mzdy
5 179,14
336 10 zúčt. s inšt. soc. zabezpeč.
3 262,10
341 10 daň z príjmov
6 929,76
342 10 daň zo závislej činnosti
688,97
343 00 DPH 12/2013
1 616,77
daň za ubytovanie háj.
345 10 Buk.
15,05
Krátkodobé záväzky tvoria záväzky z obchodného styku (dodávatelia), v lehote
splatnosti vo výške 4 237,30 EUR a po lehote splatnosti vo výške 176,21 EUR, stravné lístky
zamestnancov.
Nevyfakturované dodávky energií (elektrická energia MsL Ulica bernolákova - garáže,
kancelárie), telefónnych poplatkov, publikácií.
Mzdy zamestnancov 12/2013, zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia 12/2013,
daň zo závislej činnosti 12/2013, daň z príjmov PO za rok 2013 uhradená v mesiaci marec
2014, DPH za 12/2013, daň za ubytovanie (hájenka Bukovina) za IV.Q.2013 bola uhradená
v mesiaci január 2014.
Krátkodobé záväzky vo výške 22 932,37 EUR.
Rezervy zákonné krátkodobé
účet
názov účtu
rezerva na nevyč.
323 10 Dovolenky
rezerva na AUDIT, rok
323 20 2013
323 30 rezerva na teplo 2013

stav k 31.12.2013
3 189,74
700,00
1 495,59

Rezervy tvoria nevyúčtované dovolenky za rok 2013 čerpané v roku 2014, rezerva na
AUDIT za rok 2013, rezerva na energie (teplo za rok 2013), spolu vo výške 5 385,33 EUR.
Záväzky spolu sú vo výške 28 957,04 EUR.

Poistenie majetku, lesníkov, áut
Mestské lesy spol. s r.o., Nová Baňa majú uzatvorenú poistnú zmluvu s Allianz Slovenskou poisťovňou a.s. Táto zmluva sa vzťahuje na poistenie pre prípad poškodenia alebo
zničenia vecí živelnou udalosťou, pre prípad odcudzenia veci a zodpovednosti za škodu.
Poistenie sa vzťahuje na súbor DHM, súbor zásob MsL a hájenky Bukovina. Povinné
poistenie lesníkov ako členov lesnej stráže.
- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla LADANIVA, Kooperativa poisťovňa, a.s..
- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla T-815,
Kooperativa poisťovňa, a.s..
- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
prípojného vozíka, Kooperativa poisťovňa, a.s..
- Poistenie zodpovednosti
za
škodu spôsobenú
prevádzkou motorového
vozidla SUZUKI-IGNIS, Kooperativa poisťovňa, a.s..
- Havarijné poistenie SUZUKI-IGNIS a LADA-NIVA, Kooperativa poisťovňa, a.s..
Daň z príjmov
Výpočet dane z príjmu PO EUR
popis položky
výsledok hospodárenia
63 560,08
- výdavky na reprezentáciu
261,76
- poskytnuté dary
1 485,80
- nadspotreba
73,92
- pokuty a penále
161,30
SPOLU POLOŽKY zvyš.
VH
+ 65 542,86
-úroky
- 228,05
základ dane
65 314,81
sadzba dane %
23,00
daň
15 022,40
suma preddavkov na daň
8 092,64
daňový nedoplatok
6 929,76
Hospodársky výsledok po zdanení je zisk 48 494,43 EUR.
Pri výpočte dane z príjmov PO sme vychádzali z účtovného hrubého hospodárskeho
výsledku upravovaného o položky zvyšujúce a znižujúce hospodársky výsledok. Daň
z príjmov právnickej osoby za organizáciu Mestských lesov spol. s r.o., Nová Baňa
predstavovala čiastku 15 022,40 EUR, ktorá sa znižovala v dôsledku zaplateného preddavku za
zdaňovacie obdobie 2013 vo výške 8 092,64 EUR. Výsledná suma na úhradu finančných
prostriedkov daňovému úradu je 6 929,76 EUR.
Podsúvahové účty
Prenajímateľ mesto Nová Baňa prenechal nájomcovi Mestským lesom spol. s r.o., Nová
Baňa na dočasné užívanie lesy vo vlastníctve mesta Nová Baňa nachádzajúce sa v k. ú. Nová
Baňa a ďalší majetok súvisiaci s činnosťou spoločnosti (budovy, pozemky, DDHM a DDNM).

Prenajatý majetok
Účet
Názov
705 10 lesný pôdny fond
705 40 hájenka Bukovina
705 50 Pozemky
705 60 Banská dolina
705 70 plantáž Šarvíz
sklad drevnej hmoty
705 80 ES
DDHM a DDNM
705 90 v použ.

stav k 31.12.2013
4 202 592,00
47 231,46
33 336,12
1 111,13
16 300,44
10 557,60
31 562,88

V priebehu roka 2013 sme na tomto majetku evidovaného na podsúvahových účtoch
zaevidovali prírastky a úbytky.

Prírastky v roku 2013 na DDHM boli nasledovné:
Hasiaci vak-Genfo
330,00
PC zostava Intel PentiumG2130
365,00
22" LCD BENQ GL
113,00
Bounty Hunter ES (detektor kovov)
168,33
Diaľkomer LEICA RANGEMASTER
436,67
Tachografová karta, nákladný
58,97
automobil
PC zostava Intel Core i3-4130
376,67
Prírastky v roku 2013 na DDNM boli nasledovné:
MS Office 2013

195,83

Prírastky na DDHM a DDNM v používaní predstavujú 2 044,47 EUR.
Úbytky v roku 2013 na DDHM boli nasledovné
Počítač Intel Celeron
Počítač Intel Celeron

840,80
813,91

Úbytky DDHM predstavujú 1 654,71 EUR.

Viťazoslav Chrappa, v. r.
konateľ spoločnosti

V.Chrappa – Mestské lesy Nová Baňa, ktorých zakladateľom je Mesto Nová Baňa,
hospodárili podľa plánu na rok 2013, schváleným valným zhromaždením dňa 17.12.2012,
primátorom mesta Nová Baňa. Hospodársky výsledok pred zdanením za rok 2013 činí zisk
63 516,83 eur. Náklady predstavujú 536 168,07 eur, to je 95,62 % plnenie. Výnosy spoločnosti
predstavujú 599 684,90 eur, to je 105,86 % plnenie. Čo sa týka výnosov, Mestské lesy Nová
Baňa dosiahli vyššie výnosy z tržieb za drevo pri ťažbe 11 867 m3. Tieto výnosy boli
dosiahnuté súťažou odberateľov, konsolidovanou obchodnou činnosťou, zvýšením výroby
palivového dreva a pokračovaním v dražbách drevnej hmoty. Palivového dreva, čo je metrovica
1 a 2 triedy a 4 metrové dĺžky sme predali rekordné množstvo 3 139 prm, štiepaného
palivového dreva v paletách 116 ks a pre sociálne slabších občanov Novej Bane, v spolupráci
s mestom sme darovali 14 ks paliet. Priemerné speňaženie sme dosiahli 52,21 eur za 1 m3, čo je
oproti roku 2012 viac o 2,02 eur. Nájomné mestu sme odviedli vo výške 180 346 eur. Taktiež
sme poskytli dar a to drevnú hmotu dub, Rímsko-katolíckej cirkvi Nová Baňa v množstve 7,62
m3, vo výške 685,80 eur. Peňažný dar vo výške 800 eur sme poskytli Rodičovskému združeniu
pri základnej umeleckej škole Nová Baňa. Čo sa týka programu vytvárania priaznivého stavu
biotopov pre pôdohospodársku platobnú agentúru sme získali 7 313 eur. Tento program bude
pokračovať aj v roku 2014. Čo sa týka certifikácie lesov, odberatelia oceňujú účasť v tomto
programe za obhospodarovanie lesov trvalo udržateľným spôsobom a budeme v ňom
pokračovať. Na plantáži Šarvíz pokračujeme so zalesňovaním, hlavne borovice čiernej,
nižšieho vzrastu, kvôli lepšej prijatosti a klimatickým podmienkam. Čo sa týka výkonov
v ťažbovej činnosti, bola vykonaná ťažba obnovná v množstve 8 218 m3, ťažba výchovná do 50
rokov 1032 m3, ťažba výchovná nad 50 rokov 1305 m3 a náhodná ťažba tzv. kalamita 1312 m3.
Spolu sme vykonali 11 867 m3. V pestovnej činnosti sme zalesňovali na ploche 5 ha a vysadili
sme 25 500 ks sadeníc. Zalesňovanie sa vykonávalo v porastoch, kde zanikla možnosť
prirodzenej obnovy, ktoré sú ohrozené nadmerným zaburinením a na ťažko zalesniteľných
plochách a v porastoch, kde vplyvom klimatických podmienok prišlo k stratám na kultúrach.
Ďalej sme vykonali ochranu mladých lesných porastov 67 ha, prerezávok 20 ha, uhadzovanie
haluziny 6 ha, výsek krov a plecích rubov 13 ha a tým zabezpečili kvalitný rast mladých
lesných porastov pri vývoji lesných ekosystémov. Taktiež sme vykonali opravu a údržbu
lesných ciest Hrošov vrch, Koliba, Stará Huta vodáreň, Banská dolina, Drozdovo. Vyčistili sme
lesnú cestu Záhrb, Bukovinská pasienka a taktiež sme vykonali opravu zvodidiel na Bukovine.
Práce vykonali prevažne Technické služby mesta Nová Baňa.

O 16.34 hod. príchod poslankyne Natálii Pinkovej.
J.Búry - Zasiahla nás kalamita, mohli by ste nás o tom trochu informovať?
V.Chrappa – Táto kalamita zasiahla celé Slovensko, územie Mestských lesov Nová Baňa
zasiahlo v odhadovanom množstve 5 tis. m3, z toho odhadujeme 100 kubíkov ihličnatej plochy,
prevažne smrek, borovica a smrekovec a 4900 m3 je hlavne buk, dub a nejaké iné prímesi.
Kalamita zasiahla všetky naše lesné obvody - Háj, Bukovina (Loxová, nad Hájenkou Bukovina,
Hulajka), Sedlo, Viničný vrch. Podmáčané sú pôdy, ťažké stromy s listom a do toho intenzívny
vietor. Do odstraňovania kalamity sme nasadili všetky prostriedky, aby sme čo najskôr
kalamitu spracovali. Pracuje na nej 5 pracovných skupín a bola zastavená všetka ťažba a všetko
sme „vrhli“ na kalamitu. Zamerali sme sa hlavne na buk, ktorý sa môže zapariť, preto tento
musíme prvý spracovávať. Potom je to buková a dubová guľatina. Pýtajú sa nás, či teraz
nepoklesnú ceny – všetko môže byť, taký je trh. Máme pripravený aj ďalší variant, že by ďalej
pokračovali palivovým drevom pre iné obce. To máme pripravené ako zálohu. Zatiaľ je to tak,

že všetky zmluvy máme podpísané do konca júna. Takže zatiaľ to je poriešené. Možno že ste
postrehli, dávame oznam do mestského rozhlasu, aby sa občania vyhýbali týmto lokalitám, kde
spracovávame kalamitu. Každý si musí uvedomiť, že sú tam vývraty, závesy, je to nebezpečné.
Všetky tieto pracoviská budú označené tabuľami „zákaz vstupu“, a je to hlavne pre bezpečnosť
ľudí.
Mgr.J.Havran – Vzhľadom na to, že zastupujem Mesto Nová Baňa a v tejto spoločnosti
vykonávam funkciu valného zhromaždenia, chcel by som povedať, že oceňujem to, že
spoločnosť mestské lesy sa pustila do iných aktivít, ako je „rúbanie dreva“ a jeho predaj. Pri
predaji dreva sme zaviedli súťaž odberateľov a takisto sme zaviedli súťaž odberateľov pri
dodávateľských službách, to znamená pri ťažbe a iných službách, ktoré sú poskytované
mestskými lesmi. Myslím si, že to prinieslo svoje ovocie a cieľ. Oceňujem to, že pán konateľ
hľadal aj iné spôsoby ako lepšie speňažiť drevnú hmotu a to je výroba a predaj štiepaného
palivového dreva, prípadne dražba drevnej hmoty. Zapojili sme sa do systému dražby
najkvalitnejšieho dreva, ktoré v mestských lesoch máme, prostredníctvom iných spoločností.
Začali vysádzať na TTP, ktoré boli dlhodobo zaplevené náletovými drevinami, vysádzanie
vianočných stromčekov, čo sú výnosy pre budúce obdobia. Dnes je už aj ťažba nižšia, dnes už
neťažíme 16 400 kubíkov, ani 13 tis. kubíkov ročne, ale ťažíme 11 tis. kubíkov ročne, ale
napriek tomu sú výsledky dobré. Minulý rok nám odviedli 180 tis. euro, aj napriek tomu, že
vytvorili zisk 60 tis. eur pred zdanením. Tento rok si MsL kúpili dopravný prostriedok, ktorý
platili v hotovosti vo výške 120 tis. eur. Ďalej certifikovali hospodárenie, aby bolo trvalo
udržateľné a takisto sa zapojili do ochrany biotopov. Takisto táto spoločnosť pomáha
záujmovým spoločenstvám v našom meste, či je to cirkev, športovci, obyvatelia v núdzi alebo
rodičovské združenia. Myslím si, že je to obraz toho, že táto spoločnosť funguje dobre a našla
si priestor v rámci fungovania mesta. Chválim konateľov oboch podnikov a som rád, že
správne fungujú.

U z n e s e n i e č. 22/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
súhlasí
a/ s účtovnou závierkou Mestských lesov spol. s r. o. Nová Baňa za rok 2013
2/ s rozdelením zisku 48 494,43 eur za rok 2013 nasledovne:
47 594,43 eur na účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov
900,00 eur na účet 472 – sociálny fond
Hlasovanie č. 10:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová,
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté

9. Prevod nehnuteľného majetku – rozostavaných stavieb
Predkladateľom materiálu je František Bakoš, riaditeľ Technických služieb mesta Nová
Baňa a spracovateľkou je Mgr. Martina Šalková, ekonómka na Technických službách mesta
Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
1. V rozpočte Technických služieb mesta Nová Baňa pre rok 2012-2014, bol schválený limit
na stavebnú investíciu pre TS mesta Nová Baňa na realizáciu: modernizácia detského ihriska
„Pod sekvojou„. Na základe toho bola akcia zrealizovaná vo vlastnej réžii TS, kde boli náklady
na mzdy pracovníkov, odvody z miezd, sociálny fond, PHM, všeobecný materiál a projektovú
dokumentáciu.
Na túto akciu boli účtované nasledovné náklady:
1.) Rok 2012
13 293,56 Eur
2.) Rok 2013
621,12 Eur
3.) Rok 2014 Projektová dokumentácia
42,00 Eur
S p o l u:
13 956,68 Eur
2. V rozpočte Technických služieb mesta Nová Baňa pre rok 2012-2014, bol schválený limit
na stavebnú investíciu pre TS mesta Nová Baňa na realizáciu: modernizácia detského ihriska „
ul. Štúrova „ . Na základe toho bola akcia zrealizovaná vo vlastnej réžii TS, kde boli náklady na
mzdy pracovníkov, odvody z miezd, sociálny fond, PHM, všeobecný materiál a projektovú
dokumentáciu.
Na túto akciu boli účtované nasledovné náklady:
1.) Rok 2012
12 955,77 Eur
2.) Rok 2013
694,54 Eur
3.) Rok 2014 Projektová dokumentácia
42,00 Eur
S p o l u:
13 692,31 Eur
3. V rozpočte Technických služieb mesta Nová Baňa pre rok 2013-2014, bol schválený limit
na stavebnú investíciu pre TS mesta Nová Baňa na realizáciu: modernizácia detského ihriska
„ul. Nábrežná„. Na základe toho bola akcia zrealizovaná vo vlastnej réžii TS, kde boli náklady
na mzdy pracovníkov, odvody z miezd, sociálny fond, PHM, všeobecný materiál a projektovú
dokumentáciu.
Na túto akciu boli účtované nasledovné náklady:
1.) Rok 2013
11 712,65 Eur
2.) Rok 2014 Projektová dokumentácia
42,00 Eur
S p o l u:
11 754,65 Eur
4. V rozpočte Technických služieb mesta Nová Baňa pre rok 2013-2014, bol schválený limit
na stavebnú investíciu pre TS mesta Nová Baňa na realizáciu: modernizácia detského ihriska
„ul. Školská„. Na základe toho bola akcia zrealizovaná vo vlastnej réžii TS, kde boli náklady na
mzdy pracovníkov, odvody z miezd, sociálny fond, PHM, všeobecný materiál a projektovú
dokumentáciu.
Na túto akciu boli účtované nasledovné náklady:
1.) Rok 2013
11 435,90 Eur
2.) Rok 2014 Projektová dokumentácia
42,00 Eur
S p o l u:
11 477,90 Eur

Uvedené stavby boli ukončené, skolaudované – kolaudačné rozhodnutie č. 79/2014 KR
1/2014 zo dňa 27.3.2014 a je potrebné ich zaevidovať do majetku mesta v zmysle Zásad
hospodárenia s majetkom mesta po odsúhlasení Mestským zastupiteľstvom, nakoľko mesto je
výlučným vlastníkom hnuteľných a nehnuteľných veci v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Majetok mesta bude následne zverený do správy mestskému úradu, organizáciám
a právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom.

T e c h n i c k á s p r á v a o preúčtovaní investičnej akcie
Názov akcie:
Druh akcie:
GP:
Dodávateľ:
Zahájenie:
Ukončenie:

Detské ihrisko „ ul. Pod sekvojou“
Modernizácia detského ihriska
Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá lúka 18, Nová Baňa
9/2012
3/2014

Skutočné náklady:
Projektové práce:

13 914,68 Eur
42,00 Eur

V rozpočte Technických služieb mesta Nová Baňa pre rok 2012-2014, bol schválený
limit na stavebnú investíciu pre TS mesta Nová Baňa na realizáciu: modernizácia detského
ihriska „ Pod Sekvojou „ . Na základe toho bola akcia zrealizovaná vo vlastnej réžii TS, kde
boli náklady na mzdy pracovníkov, odvody z miezd, sociálny fond, PHM, všeobecný materiál
a projektovú dokumentáciu.
Na túto akciu boli účtované nasledovné náklady:
1.) Rok 2012
13 293,56 Eur
2.) Rok 2013
621,12 Eur
3.) Rok 2014 Projektová dokumentácia
42,00 Eur
S p o l u:
13 956,68 Eur
===================================================

V Novej Bani dňa 28.05.2014

Vypracovala: Šalková Martina, Mgr.

Schválil: František Bakoš, v. r.
riaditeľ TS

T e c h n i c k á s p r á v a o preúčtovaní investičnej akcie

Názov akcie:
Druh akcie:
GP:
Dodávateľ:
Zahájenie:
Ukončenie:

Detské ihrisko „ ul. Štúrova“
Modernizácia detského ihriska
Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá lúka 18, Nová Baňa
9/2012
3/2014

Skutočné náklady:
Projektové práce:

13 650,31 Eur
42,00 Eur

V rozpočte Technických služieb mesta Nová Baňa pre rok 2012-2014, bol schválený
limit na stavebnú investíciu pre TS mesta Nová Baňa na realizáciu: modernizácia detského
ihriska „ ul. Štúrova „ . Na základe toho bola akcia zrealizovaná vo vlastnej réžii TS, kde boli
náklady na mzdy pracovníkov, odvody z miezd, sociálny fond, PHM, všeobecný materiál
a projektovú dokumentáciu.
Na túto akciu boli účtované nasledovné náklady:
1.) Rok 2012
12 955,77 Eur
2.) Rok 2013
694,54 Eur
3.) Rok 2014 Projektová dokumentácia
42,00 Eur
S p o l u:
13 692,31 Eur
===================================================

V Novej Bani dňa 28.05.2014

Vypracovala: Šalková Martina, Mgr.

Schválil: František Bakoš
riaditeľ TS

T e c h n i c k á s p r á v a o preúčtovaní investičnej akcie
Názov akcie:
Druh akcie:
GP:
Dodávateľ:
Zahájenie:
Ukončenie:

Detské ihrisko „ ul. Nábrežná “
Modernizácia detského ihriska
Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá lúka 18, Nová Baňa
6/2013
3/2014

Skutočné náklady:
Projektové práce:

11 712,65 Eur
42,00 Eur

V rozpočte Technických služieb mesta Nová Baňa pre rok 2013-2014, bol schválený
limit na stavebnú investíciu pre TS mesta Nová Baňa na realizáciu: modernizácia detského
ihriska „ ul. Nábrežná „ . Na základe toho bola akcia zrealizovaná vo vlastnej réžii TS, kde boli
náklady na mzdy pracovníkov, odvody z miezd, sociálny fond, PHM, všeobecný materiál
a projektovú dokumentáciu.
Na túto akciu boli účtované nasledovné náklady:
1.) Rok 2013
2.) Rok 2014 Projektová dokumentácia

11 712,65 Eur
42,00 Eur

S p o l u:
11 754,65 Eur
===================================================

V Novej Bani dňa 28.05.2014

Vypracovala: Šalková Martina, Mgr.

Schválil:

František Bakoš
riaditeľ TS

T e c h n i c k á s p r á v a o preúčtovaní investičnej akcie

Názov akcie:
Druh akcie:
GP:
Dodávateľ:
Zahájenie:
Ukončenie:

Detské ihrisko „ ul. Školská“
Modernizácia detského ihriska
Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá lúka 18, Nová Baňa
6/2013
3/2014

Skutočné náklady:
Projektové práce:

13 650,31 Eur
42,00 Eur

V rozpočte Technických služieb mesta Nová Baňa pre rok 2013-2014, bol schválený
limit na stavebnú investíciu pre TS mesta Nová Baňa na realizáciu: modernizácia detského
ihriska „ ul. Školská „ . Na základe toho bola akcia zrealizovaná vo vlastnej réžii TS, kde boli
náklady na mzdy pracovníkov, odvody z miezd, sociálny fond, PHM, všeobecný materiál
a projektovú dokumentáciu.
Na túto akciu boli účtované nasledovné náklady:
1.) Rok 2013
2.) Rok 2014 Projektová dokumentácia

11 435,90 Eur
42,00 Eur

S p o l u:
11 477,90 Eur
===================================================

V Novej Bani dňa 28.05.2014

Vypracovala: Šalková Martina, Mgr.

Schválil: František Bakoš
riaditeľ TS

F.Bakoš – Predkladáme Vám na schválenie materiál - modernizácie detských ihrísk, ktoré
realizovali technické služby mesta Nová Baňa. V tejto etape, keď sú už ukončené, treba ich
zobrať do majetku mesta a treba k nim pripočítať náklady mesta, ktoré boli vynaložené.
Mestské zastupiteľstvo rozhodne o tom, či to bude vrátené technickým službám, alebo sa o to
bude starať mesto.
Ing.arch.J.Kôpka - Chcem sa spýtať, či na výstavbu ihrísk bol použitý len nový materiál,
alebo už použitý materiál? Pýtam sa konkrétne na tú dlažbu.
F.Bakoš – Na detské ihriská sme používali v podstate po výkopových prácach štrky a materiál,
tak, ako to predpisuje dodávateľ, toto bolo vložené do obrubníkov. Ďalej to bolo pripravené a
zhutnené tak, aby tam mohol byť položený koberec. Všetky materiály boli zakúpené
certifikované, pretože sa tam dbá na bezpečnosť detí, aj keď za to zodpovedajú rodičia, ale
musí tam byť materiál, ktorý je predpísaný.

U z n e s e n i e č. 23/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku – rozostavaných stavieb do správy mesta dňom 16.6.2014:
1. Detské ihrisko Pod sekvojou
vo výške 13 956,68 eur
2. Detské ihrisko ul. Štúrova
vo výške 13 692,31 eur
3. Detské ihrisko ul. Nábrežná
vo výške 11 754,65 eur
4. Detské ihrisko ul. Školská
vo výške 11 477,90 eur
Hlasovanie č. 11:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová,
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

10. Majetkové veci
Predkladateľom materiálu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa
a spracovateľkou je Mgr. Petra Gejdošová, referentka na oddelení VŽPaSM na Mestskom
úrade v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred a podrobný komentár
k jednotlivým bodom podala Mgr. Petra Gejdošová.
1. n á v r h n a u z n e s e n i e
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. 3999/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2,
vytvorený z pozemku C KN parc.č. 3999/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 755 m2,
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová
Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-197/13
vypracovaným dňa 23.1.2014, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová
Baňa, overeným dňa 30.1.2014, pod číslom 27/2014;
v prospech:
Jozef Vatrt, rod. Vatrt a manželka Anna Vatrtová, rod. Lauková, trvalé bydlisko
Hviezdoslavova 369/25, 968 01 Nová Baňa, v podiele ½
a
Ing. Adrián Vatrt, rod. Vatrt, trvalé bydlisko Hviezdoslavova 369/25, 968 01 Nová
Baňa, v podiele ½;
z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Jozefa Vatrta, Anny
Vatrtovej a Ing. Adriána Vatrta, vedených Okresným úradom Žarnovica, odborom
katastrálnym na LV č. 896 a LV č. 8545, čím sa majetkovoprávne dorovnajú hranice so
susedným pozemkom C KN parc.č. 4030/3, ktorý je v súkromnom vlastníctve;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 8,22 eur/m2, čo za výmeru 93
m , predstavuje čiastku 764,46 eur, zaokrúhlene 760,00 eur (slovom: sedemstošesťdesiat eur),
s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých
mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 50,00 eur.
2

Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 69/2013 dňa 11.12.2013
spôsob predaja časti mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného
v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola časť pozemku geometricky zameraná a
určená všeobecná hodnota pozemku. Dokumenty boli predložené komisii územného plánu,
životného prostredia a majetkovej. Komisia po prerokovaní odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť prevod časti zameraného pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného
znaleckého posudku v prospech žiadateľov.

U z n e s e n i e č. 24/2014
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. 3999/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2,
vytvorený z pozemku C KN parc.č. 3999/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 755 m2,
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová
Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-197/13
vypracovaným dňa 23.1.2014, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová
Baňa, overeným dňa 30.1.2014, pod číslom 27/2014;
v prospech:
Jozef Vatrt, rod. Vatrt a manželka Anna Vatrtová, rod. Lauková, trvalé bydlisko
Hviezdoslavova 369/25, 968 01 Nová Baňa, v podiele ½
a
Ing. Adrián Vatrt, rod. Vatrt, trvalé bydlisko Hviezdoslavova 369/25, 968 01 Nová
Baňa, v podiele ½;
z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Jozefa Vatrta, Anny
Vatrtovej a Ing. Adriána Vatrta, vedených Okresným úradom Žarnovica, odborom
katastrálnym na LV č. 896 a LV č. 8545, čím sa majetkovoprávne dorovnajú hranice so
susedným pozemkom C KN parc.č. 4030/3, ktorý je v súkromnom vlastníctve;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 8,22 eur/m2, čo za výmeru 93
2
m , predstavuje čiastku 764,46 eur, zaokrúhlene 760,00 eur (slovom: sedemstošesťdesiat eur),
s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých
mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 50,00 eur.
Hlasovanie č. 12:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová,
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
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
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. 1680/2 – trvalé trávne porasty o výmere 108 m2, vytvorený
z pozemku C KN parc.č. 1680 – trvalý trávny porast o výmere 525 m2, vedeného Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo
mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 17796580-15/2014 vypracovaným dňa 26.3.2014,
geodetom Jánom Žňavom, zememeračská kancelária, SNP 120, 965 01 Žiar nad Hronom,
overeným dňa 4.4.2014, pod číslom 110/2014;
v prospech:
Gejza Fusatý, rod. Fusatý a Veronika Fusatá, rod. Bónová, trvalé bydlisko Kamenárska
1241/68, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve manželov Fusatých,
vedených Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 2855;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 6,27 eur/m2, čo za výmeru 108
2
m , predstavuje čiastku 677,16 eur, zaokrúhlene 680,00 eur (slovom: šesťstoosemdesiat eur),
s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých
mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 50,00 eur.

Dôvodová správa
Dňa 5.3.2014 uznesením č. 8/2014 schválilo mestské zastupiteľstvo spôsob predaja časti
mestského pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie.
Na základe uvedeného bola časť pozemku geometricky zameraná tak, aby vedľa miestnej
komunikácii zostal priestor pre jej prípadné budúce rozširovanie a určená všeobecná hodnota
pozemku. Dokumenty boli predložené komisii územného plánu, životného prostredia a
majetkovej. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod časti zameraného
pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty
pozemku podľa vypracovaného znaleckého posudku v prospech manželov Fusatých.

U z n e s e n i e č. 25/2014
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. 1680/2 – trvalé trávne porasty o výmere 108 m2, vytvorený
z pozemku C KN parc.č. 1680 – trvalý trávny porast o výmere 525 m2, vedeného Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo
mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 17796580-15/2014 vypracovaným dňa 26.3.2014,
geodetom Jánom Žňavom, zememeračská kancelária, SNP 120, 965 01 Žiar nad Hronom,
overeným dňa 4.4.2014, pod číslom 110/2014;
v prospech:
Gejza Fusatý, rod. Fusatý a Veronika Fusatá, rod. Bónová, trvalé bydlisko Kamenárska
1241/68, 968 01 Nová Baňa;

z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve manželov Fusatých,
vedených Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 2855;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 6,27 eur/m2, čo za výmeru 108
m2, predstavuje čiastku 677,16 eur, zaokrúhlene 680,00 eur (slovom: šesťstoosemdesiat eur),
s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých
mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 50,00 eur.
Hlasovanie č. 13:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová,
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
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
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti,
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. 273/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2 vytvorený
z pozemku C KN parc.č. 273/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6045 m2, vedeného
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-116/13 vypracovaným dňa
23.1.2014, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným
dňa 29.1.2014, pod číslom 23/2014;
pre Michala Tužinského, rod. Tužinský, trvalé bydlisko Školská 46/20, 968 01 Nová
Baňa;
z dôvodu zabezpečenia parkovacích miest na pozemku susednom k pozemku Michala
Tužinského – vlastníka rodinného domu s.č. 947, postavený na pozemku C KN 457 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 245 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom
katastrálnym na LV č. 818. Jedná sa o lokalitu – križovatku ulíc Štúrova, Moyzesova a
Švermova, kde je problematické parkovanie;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 9,57 eur/m2, čo za výmeru 60
m2, predstavuje čiastku 574,20 eur, zaokrúhlene 570,00 eur (slovom: päťstosedemdesiat 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.

Dôvodová správa
V lokalite križovatky ulíc Štúrova, Moyzesova a Švermova je Michal Tužinský vlastníkom
nehnuteľností – rodinný dom s.č. 947 so záhradou. Z dôvodu, že na tomto mieste je
problematické parkovanie, požiadal mesto Nová Baňa o predaj časti mestského pozemku
uvedeného v návrhu na uznesenie, ktorý priamo susedí s jeho nehnuteľnosťami. Komisia
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod časti zameraného pozemku podľa § 9a,
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa
vypracovaného znaleckého posudku v prospech žiadateľa.

U z n e s e n i e č. 26/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti,
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. 273/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2 vytvorený
z pozemku C KN parc.č. 273/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6045 m2, vedeného
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-116/13 vypracovaným dňa
23.1.2014, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným
dňa 29.1.2014, pod číslom 23/2014;
pre Michala Tužinského, rod. Tužinský, trvalé bydlisko Školská 46/20, 968 01 Nová
Baňa;
z dôvodu zabezpečenia parkovacích miest na pozemku susednom k pozemku Michala
Tužinského – vlastníka rodinného domu s.č. 947, postavený na pozemku C KN 457 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 245 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom
katastrálnym na LV č. 818. Jedná sa o lokalitu – križovatku ulíc Štúrova, Moyzesova a
Švermova, kde je problematické parkovanie;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 9,57 eur/m2, čo za výmeru 60
m , predstavuje čiastku 574,20 eur, zaokrúhlene 570,00 eur (slovom: päťstosedemdesiat 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.
2

Hlasovanie č. 14:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová,
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

4. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technické služby
mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00 185 221, dňom 16.6.2014:
1. Detské ihrisko ul. Pod sekvojou
v sume
13.956,68 eur
2. Detské ihrisko ul. Štúrova
v sume

13.692,31 eur

3. Detské ihrisko ul. Nábrežná
v sume

11.754,65 eur

4. Detské ihrisko ul. Školská
v sume

11.477,90 eur

za účelom spravovania majetku nadobudnutého realizáciou projektu: „Modernizácia
detských ihrísk ul. Pod sekvojou, Štúrova, Nábrežná a Školská“.
Dôvodová správa
Technickým službám mesta Nová Baňa boli poskytnuté príspevky z rozpočtu mesta Nová Baňa
pre rok 2012, 2013, 2014 na modernizáciu detských ihrísk spočívajúcu vo vybudovaní nových
ihrísk – výmena herných prvkov vrátane oplotenia, smetného koša a lavičiek o rozmeroch
15,15 m x 12,60 m. Technické služby zrealizovali modernizáciu ihrísk vo vlastnej réžii. Na
realizáciu detských ihrísk bolo vydané Obcou Tekovská Breznica stavebné povolenie č.
308/2013, SP 5/2013 zo dňa 9.12.2013, právoplatné 30.12.2013. Akcia bola skolaudovaná
a daná do užívania. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané Obcou Tekovská Breznica pod
číslom 79/2014 KR 1/2014 zo dňa 27.3.2014, právoplatné dňa 2.4.2014. Komisia územného
plánu, životného prostredia a majetkovej odporúča nadobudnutý majetok vybudovaný
zhotoviteľom: Technické služby mesta Nová Baňa, zveriť do správy správcovi majetku:
Technické služby mesta Nová Baňa.

U z n e s e n i e č. 27/2014
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: 00 185 221, dňom 16.6.2014:
5. Detské ihrisko ul. Pod sekvojou
v sume

13.956,68 eur

6. Detské ihrisko ul. Štúrova
v sume

13.692,31 eur

7. Detské ihrisko ul. Nábrežná
v sume

11.754,65 eur

8. Detské ihrisko ul. Školská
v sume

11.477,90 eur

za účelom spravovania majetku nadobudnutého realizáciou projektu: „Modernizácia
detských ihrísk ul. Pod sekvojou, Štúrova, Nábrežná a Školská“.

Hlasovanie č. 15:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová,
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
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
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností,
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:

• budova súp.č. 1544 – trafostanica 22/0,4 kV postavená na pozemku C KN parc.č.
65/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, vedenom Okresným úradom Žarnovica,
odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, evidovaná Okresným úradom
Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová
Baňa,
• spevnená plocha postavená na pozemku C KN parc.č. 65/6 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 26 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na
LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
• pozemok C KN parc.č. 65/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2,
vytvorený z pozemku C KN parc.č. 65/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2,
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová
Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 35300060-61/2013
vypracovaným dňa 5.12.2013, geodetom Ing. Martinom Grmanom, Hviezdoslavova 281/26,
965 01 Žiar nad Hronom, overeným dňa 12.12.2013, pod číslom 387/2013,
• pozemok C KN parc.č. 65/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2,
vytvorený z pozemku C KN parc.č. 65/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2,
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová
Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, z pozemku C KN parc.č. 65/6 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 26 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na
LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa a z pozemku C KN parc.č. 68 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1823 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica,
odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
geometrickým plánom č. 35300060-61/2013 vypracovaným dňa 5.12.2013, geodetom Ing.
Martinom Grmanom, Hviezdoslavova 281/26, 965 01 Žiar nad Hronom, overeným dňa
12.12.2013, pod číslom 387/2013;
pre:
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151;
Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že Stredoslovenská energetika a.s. Žilina
vlastní elektroenergetické zariadenia (transformovňa 22000/400V, NN rozvádzač, VN spínacia
stanica) umiestnené v budove trafostanice, ktoré zabezpečujú pre obyvateľov mesta Nová Baňa
elektrickú energiu. Budova bola postavená za týmto účelom. Z dlhodobého hľadiska nie je
predpoklad využitia budovy pre iný účel ani predpoklad výstavby novej trafostanice
zabezpečujúcej pre mesto elektrickú energiu;
v kúpnej cene 20.100,00 eur (slovom: dvadsaťtisíjedencsto eur) za všetky predávané
nehnuteľnosti, s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov
vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností vo výške 170,00 eur.
Dôvodová správa
Mesto vyzvalo spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Žilina na
majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností, ktoré dlhodobo spoločnosť užíva
a prostredníctvom ktorých poskytuje energetické služby pre obyvateľov mesta Nová Baňa.
Predmetom vysporiadania je budova trafostanice 22/0,4kV – súp.č. 1544, spevnená plocha,
pozemok
C KN parc.č. 65/5 (na ktorom je trafostanica postavená) a obslužnú plochu –
pozemok v okolí trafostanice C KN parc.č. 65/6. Nehnuteľnosti sú vedené Okresným úradom
Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853. Nachádzajú sa v k.ú. Nová Baňa, v lokalite
ul. Kollárova, tzv. “Orgonášova ulička“. SSE-D a.s. Žilina s návrhom súhlasila, s požiadavkou
odkúpiť od mesta Nová Baňa aj časť pozemku C KN parc.č. 68, z dôvodu rozšírenia obslužnej
plochy v šírke cca 4 m od trafostanice zo strany od parkoviska. Na základe uvedeného bol

vypracovaný geometrický plán a znalecký posudok, ktoré boli predložené komisii na
vyjadrenie. Všeobecná hodnota pozemkov je stanovená po 13,60 eur/m2, čo za 110 m2
predstavuje čiastku 1496,00 eur a všeobecná hodnota budovy trafostanice a spevnenej plochy je
18629,97 eur. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 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, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty
nehnuteľností podľa vypracovaného znaleckého posudku, tak ako je uvedené v návrhu na
uznesenie.
J.Búry – Stredoslovenská energetika sa bude o tú parcelu aj starať?
Mgr.P.Gejdošová – Je to veľmi malý priestor okolo budovy cca 4 m.

U z n e s e n i e č. 28/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností,
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:
• budova súp.č. 1544 – trafostanica 22/0,4 kV postavená na pozemku C KN parc.č.
65/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, vedenom Okresným úradom Žarnovica,
odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, evidovaná Okresným úradom
Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová
Baňa,
• spevnená plocha postavená na pozemku C KN parc.č. 65/6 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 26 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na
LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
• pozemok C KN parc.č. 65/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2,
vytvorený z pozemku C KN parc.č. 65/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2,
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová
Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 35300060-61/2013
vypracovaným dňa 5.12.2013, geodetom Ing. Martinom Grmanom, Hviezdoslavova 281/26,
965 01 Žiar nad Hronom, overeným dňa 12.12.2013, pod číslom 387/2013,
• pozemok C KN parc.č. 65/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2,
vytvorený z pozemku C KN parc.č. 65/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2,
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová
Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, z pozemku C KN parc.č. 65/6 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 26 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na
LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa a z pozemku C KN parc.č. 68 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1823 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica,
odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
geometrickým plánom č. 35300060-61/2013 vypracovaným dňa 5.12.2013, geodetom Ing.

Martinom Grmanom, Hviezdoslavova 281/26, 965 01 Žiar nad Hronom, overeným dňa
12.12.2013, pod číslom 387/2013;
pre:
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151;
Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že Stredoslovenská energetika a.s. Žilina
vlastní elektroenergetické zariadenia (transformovňa 22000/400V, NN rozvádzač, VN spínacia
stanica) umiestnené v budove trafostanice, ktoré zabezpečujú pre obyvateľov mesta Nová Baňa
elektrickú energiu. Budova bola postavená za týmto účelom. Z dlhodobého hľadiska nie je
predpoklad využitia budovy pre iný účel ani predpoklad výstavby novej trafostanice
zabezpečujúcej pre mesto elektrickú energiu;
v kúpnej cene 20.100,00 eur (slovom: dvadsaťtisícjedensto eur) za všetky predávané
nehnuteľnosti, s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov
vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností vo výške 170,00 eur.
Hlasovanie č. 16:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová,
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

6. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník
a povinný z vecného bremena strpí v pozemkoch:
• E KN parc.č. 4910/61 – ostatné plochy o výmere 76 m2, vedenom Okresným úradom
Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová
Baňa, ochranné pásmo plynárenského zariadenia – plynovodu umiestneného na pozemku E KN
č. 31628826parc.č. 4912/1, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
96/2013 vypracovaným dňa 16.8.2013 Geopoz s.r.o., Komenského 10C, 974 01 Banská
Bystrica, overeným dňa 21.8.2013 pod číslom 220/2013, právo vstupu na pozemok v rozsahu
ochranného pásma peši a motorovými vozidlami za účelom výkonu prác spojených so
zabezpečením prevádzky, údržby, opravy, odstraňovania porúch a rekonštrukcií plynárenského
zariadenia a obmedzenie výkonu vlastníckeho práva k pozemku spočívajúceho v tom, že
povinný z vecného bremena bez súhlasu oprávneného z vecného bremena nebude budovať
stavby, umiestňovať trvalé zriadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé
porasty, umiestňovať skládky v ochrannom pásme plynárenského zariadenia,
• E KN parc.č. 4912/1 – trvalé trávne porasty o výmere 207 m2, vedenom Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo
mesta Nová Baňa, plynárenské zariadenie – plynovod a jeho ochranné pásmo v rozsahu

vymedzenom geometrickým plánom č. 31628826-96/2013 vypracovaným dňa 16.8.2013
Geopoz s.r.o., Komenského 10C, 974 01 Banská Bystrica, overeným dňa 21.8.2013 pod
číslom 220/2013 a právo vstupu na pozemok v rozsahu ochranného pásma peši a motorovými
vozidlami za účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opravy,
odstraňovania porúch a rekonštrukcií plynárenského zariadenia a obmedzenie výkonu
vlastníckeho práva k pozemku spočívajúceho v tom, že povinný z vecného bremena bez
súhlasu oprávneného z vecného bremena nebude budovať stavby, umiestňovať trvalé zriadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky
v ochrannom pásme plynárenského zariadenia;
v prospech: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 919 001, ako oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú a odplatne za jednorazovú náhradu stanovenú znaleckým posudkom č.
35/2013 vyhotoveným znalcom Ing. arch. Pavlom Bugárom, Sládkovičova 74, 974 05 Banská
Bystrica, vo výške 328,90 eur (slovom: tristodvadsaťosem eur a 90 centov);
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov zabratých stavebným objektom
„SO 20 – Plynovod“, realizovaným v rámci stavby „Rýchlostná cesta R1, Stredisko údržby
rýchlostnej cesty Nová Baňa“.
Dôvodová správa
NDS a.s., Bratislava je vlastníkom pozemkov v lokalite ul. Železničný rad, na ktorých realizuje
stavbu „Rýchlostná cesta R1, Stredisko údržby rýchlostnej cesty Nová Baňa“, okrem iných
v rozsahu stavebného objektu „SO 20 – Plynovod“. Plynovod a jeho ochranné pásmo sú sčasti
umiestnené na pozemkoch mesta identifikovaných v návrhu na uznesenie. Na pozemok zabratý
plynovodom bola v roku 2009 medzi mestom Nová Baňa a NDS a.s. Bratislava uzatvorená
nájomná zmluva, ktorá dňom povolenia vkladu zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra
nehnuteľností bude ukončená. Komisia žiadosť NDS a.s. o zriadenie vecného bremena
prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu zriadenie vecného bremena na predmetné
pozemky schváliť.

U z n e s e n i e č. 29/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník
a povinný z vecného bremena strpí v pozemkoch:
• E KN parc.č. 4910/61 – ostatné plochy o výmere 76 m2, vedenom Okresným úradom
Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová
Baňa, ochranné pásmo plynárenského zariadenia – plynovodu umiestneného na pozemku E KN
parc.č. 4912/1, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom
č. 3162882696/2013 vypracovaným dňa 16.8.2013 Geopoz s.r.o., Komenského 10C, 974 01 Banská
Bystrica, overeným dňa 21.8.2013 pod číslom 220/2013, právo vstupu na pozemok v rozsahu
ochranného pásma peši a motorovými vozidlami za účelom výkonu prác spojených so
zabezpečením prevádzky, údržby, opravy, odstraňovania porúch a rekonštrukcií plynárenského

zariadenia a obmedzenie výkonu vlastníckeho práva k pozemku spočívajúceho v tom, že
povinný z vecného bremena bez súhlasu oprávneného z vecného bremena nebude budovať
stavby, umiestňovať trvalé zriadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé
porasty, umiestňovať skládky v ochrannom pásme plynárenského zariadenia,
• E KN parc.č. 4912/1 – trvalé trávne porasty o výmere 207 m2, vedenom Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo
mesta Nová Baňa, plynárenské zariadenie – plynovod a jeho ochranné pásmo v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom č. 31628826-96/2013 vypracovaným dňa 16.8.2013
Geopoz s.r.o., Komenského 10C, 974 01 Banská Bystrica, overeným dňa 21.8.2013 pod
číslom 220/2013 a právo vstupu na pozemok v rozsahu ochranného pásma peši a motorovými
vozidlami za účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opravy,
odstraňovania porúch a rekonštrukcií plynárenského zariadenia a obmedzenie výkonu
vlastníckeho práva k pozemku spočívajúceho v tom, že povinný z vecného bremena bez
súhlasu oprávneného z vecného bremena nebude budovať stavby, umiestňovať trvalé zriadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky
v ochrannom pásme plynárenského zariadenia;
v prospech: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 919 001, ako oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú a odplatne za jednorazovú náhradu stanovenú znaleckým posudkom č.
35/2013 vyhotoveným znalcom Ing. arch. Pavlom Bugárom, Sládkovičova 74, 974 05 Banská
Bystrica, vo výške 328,90 eur (slovom: tristodvadsaťosem eur a 90 centov);
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov zabratých stavebným objektom
„SO 20 – Plynovod“, realizovaným v rámci stavby „Rýchlostná cesta R1, Stredisko údržby
rýchlostnej cesty Nová Baňa“.
Hlasovanie č. 17:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová,
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

O 17.25 hod. odchod poslanca Petra Forgáča.

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

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom,
že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude trpieť
v pozemku:
C KN parc.č. 65/1 – ostatné plochy o výmere 3016 m2, vedenom Okresným úradom
Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3977 v k.ú. Brehy ako vlastníctvo mesta Nová
Baňa, uloženie elektroenergetického zariadenia – káblové rozvody NNk a jeho ochranné pásmo
a právo vstupu na pozemok peši a motorovými vozidlami v prípade údržby, opravy
a rekonštrukcie zariadenia;
v prospech: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, ako budúceho oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú a bezodplatne;
za účelom realizácie stavby „Brehy, Bytový dom B1, 10BJ, parcelné číslo 62,
Rozšírenie NNK“, stavebný objekt „SO-05 Rozšírenie NNK rozvodov“.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného
geometrického plánu po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom.

Dôvodová správa
Spracovateľ realizačnej projektovej dokumentácie pre spoločnosť SSE-D a.s., Žilina –
autorizovaný stavebný inžinier Antonín Kotrle, Banská Bystrica pre stavbu „Brehy, Bytový
dom B1, 10BJ, parcelné číslo 62, Rozšírenie NNK“ požiadal mesto Nová Baňa ako vlastníka
pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Brehy, špecifikovaného v návrhu na uznesenie, o
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za účelom realizácie
stavebného objektu uloženia káblových rozvodov NNK – nová zemná prípojka pre
novopostavenú bytovku v obci Brehy. Komisia žiadosť prerokovala a odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, na
základe ktorého môže spoločnosť realizovať stavebný objekt.

N.Pinková – Chcem sa len opýtať, či tieto veci nemali mať vybavené ešte predtým, ako sa
postavila bytovka? Dávali sme my súhlas na stavbu bytovky, keď je to náš pozemok?
Mgr.J.Havran – Toto sa jedná o samostatnú stavbu uloženia káblových rozvodov NNK
a nevybavuje to obec Brehy, ale distribučná spoločnosť.

U z n e s e n i e č. 30/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom,
že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude trpieť
v pozemku:

C KN parc.č. 65/1 – ostatné plochy o výmere 3016 m2, vedenom Okresným úradom
Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3977 v k.ú. Brehy ako vlastníctvo mesta Nová
Baňa, uloženie elektroenergetického zariadenia – káblové rozvody NNk a jeho ochranné pásmo
a právo vstupu na pozemok peši a motorovými vozidlami v prípade údržby, opravy
a rekonštrukcie zariadenia;
v prospech: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, ako budúceho oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú a bezodplatne;
za účelom realizácie stavby „Brehy, Bytový dom B1, 10BJ, parcelné číslo 62,
Rozšírenie NNK“, stavebný objekt „SO-05 Rozšírenie NNK rozvodov“.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného
geometrického plánu po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom.
Hlasovanie č. 18:
prítomní - 11
za - 11 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko,
Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský,
Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Peter Forgáč) – uznesenie bolo prijaté

O 17.29 hod. príchod poslanca Petra Forgáča.
8. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom,
že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude trpieť
v pozemkoch:
• E KN parc.č. 9-5152/111 – ostatné plochy o výmere 6097 m2, vedený Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo
mesta Nová Baňa,
• E KN parc.č. 9-5152/112 – ostatné plochy o výmere 4636 m2, vedený Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo
mesta Nová Baňa,
uloženie elektroenergetické zariadenia – uloženie káblového VN a NN vedenia,
postavenie troch skríň (rozpojovacia a merania) a postavenie troch betónových podperných
bodov, vrátane ochranného pásma;
v prospech: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010
47 Žilina, IČO: 36 442 151, ako budúceho oprávneného z vecného bremena;

na dobu neurčitú a bezodplatne;
za účelom realizácie stavby „Nová Baňa – ul. Partizánska, zahustenie DTS a rozšírenie
NNS pre 6 RD, okr. Žarnovica“.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného
geometrického plánu po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom.

Dôvodová správa
Spoločnosť SSE-D a.s., Žilina predložila mestu Nová Baňa žiadosť o vyjadrenie sa k
zriadeniu vecného bremena k plánovanej realizácii stavby: „Nová Baňa – ul. Partizánska,
zahustenie DTS a rozšírenie NNS pre 6 RD, okr. Žarnovica“. Stavba bude časťou realizovaná
na pozemkoch mesta špecifikovaných v návrhu na uznesenie a časťou na súkromných
pozemkoch. Po prerokovaní žiadosti komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, na základe ktorého môže
spoločnosť realizovať stavbu.

U z n e s e n i e č. 31/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom,
že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude trpieť
v pozemkoch:
• E KN parc.č. 9-5152/111 – ostatné plochy o výmere 6097 m2, vedený Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo
mesta Nová Baňa,
• E KN parc.č. 9-5152/112 – ostatné plochy o výmere 4636 m2, vedený Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo
mesta Nová Baňa,
uloženie elektroenergetické zariadenia – uloženie káblového VN a NN vedenia,
postavenie troch skríň (rozpojovacia a merania) a postavenie troch betónových podperných
bodov, vrátane ochranného pásma;
v prospech: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
47 Žilina, IČO: 36 442 151, ako budúceho oprávneného z vecného bremena;

010

na dobu neurčitú a bezodplatne;
za účelom realizácie stavby „Nová Baňa – ul. Partizánska, zahustenie DTS a rozšírenie
NNS pre 6 RD, okr. Žarnovica“.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného
geometrického plánu po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom.

Hlasovanie č. 19:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová,
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – 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
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník
a povinný z vecného bremena strpí v pozemku:
• E KN parc.č. 2381 – trvalý trávny porast o výmere 843 m2, vedený Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo
mesta Nová Baňa;
postavenie jedného podporného stĺpu vzdušného NN vedenia a uloženie elektrického
vedenia vrátane ochranného pásma v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom
č.
36639231-107/12 vypracovaným spoločnosťou G.P.S., spol. s r.o., geodetické práce a služby,
V.P. Tótha 17, 960 01 Zvolen dňa 8.10.2012, overeného dňa 25.10.2012 pod číslom 327/2012;
v prospech: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, ako oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú a odplatne za jednorazovú náhradu stanovenú znaleckým posudkom č.
157/2013 vyhotoveného dňa 26.10.2013 znalcom Ing. Jánom Ďurišom, 013 23 Višňové 741, vo
výške 0,76 eur (slovom: 0 eur a sedemdesiatšesť centov);
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku zabratého stavbou: „Nová Baňa
– ul. Prírodná, zahustenie VN prípojky a distribučnej trafostanice“.
Dôvodová správa
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie zriadenie vecného bremena na pozemok
vo vlastníctve mesta, ktorý sa nachádza v lokalite ul. Prírodná. Mesto Nová Baňa uzatvorilo so
spoločnosťou dňa 6.5.2008 Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2008
(CEZ 200805220010) pred realizáciou stavby „Nová Baňa – ul. Prírodná, zahustenie VN
prípojky a distribučnej trafostanice“. Kolaudačné rozhodnutie na stavbu bolo vydané Mestom
Nová Baňa pod číslom 2012/01168, KR 14/2012 zo dňa 14.5.2012, právoplatné dňa 11.6.2012.
Na základe uvedeného spoločnosť požiadala o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku mesta
zabratého stavbou. Komisia žiadosť prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť
zriadenie vecného bremena na stavbou dotknutý pozemok.

U z n e s e n i e č. 32/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník
a povinný z vecného bremena strpí v pozemku:
• E KN parc.č. 2381 – trvalý trávny porast o výmere 843 m2, vedený Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo
mesta Nová Baňa;
postavenie jedného podporného stĺpu vzdušného NN vedenia a uloženie elektrického
vedenia vrátane ochranného pásma v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom
č.
36639231-107/12 vypracovaným spoločnosťou G.P.S., spol. s r.o., geodetické práce a služby,
V.P. Tótha 17, 960 01 Zvolen dňa 8.10.2012, overeného dňa 25.10.2012 pod číslom 327/2012;
v prospech: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, ako oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú a odplatne za jednorazovú náhradu stanovenú znaleckým posudkom č.
157/2013 vyhotoveného dňa 26.10.2013 znalcom Ing. Jánom Ďurišom, 013 23 Višňové 741, vo
výške 0,76 eur (slovom: 0 eur a sedemdesiatšesť centov);
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku zabratého stavbou: „Nová Baňa
– ul. Prírodná, zahustenie VN prípojky a distribučnej trafostanice“.
Hlasovanie č. 20:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová,
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

10. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných práv a o uznaní vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam uzatvorenú podľa § 585 Občianskeho zákonníka a § 36a Katastrálneho
zákona medzi účastníkmi:
účastník 1 – Tomáš Štrba, rod. Štrba, trvalé bydlisko Slameníkova cesta 153, 968 01
Nová Baňa,

účastník 2 – Stanislav Štrba, rod. Štrba, trvalé bydlisko Slameníkova cesta 157, 968 01
Nová Baňa,
účastník 3 – Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO:
00 320 897;
na základe ktorej „účastník dohody 1“ – Tomáš Štrba vyhlasuje a uznáva vlastnícke
právo Mesta Nová Baňa ako „účastníka dohody 3“ k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú.
Nová Baňa, zapísanej na LV č. 4332 – k pozemku E KN parc.č. 2365/1 – ostatné plochy
o výmere 499 m2, čo „účastník dohody 2“ Stanislav Štrba akceptuje a „účastník dohody 3“
Mesto Nová Baňa akceptuje,
bezodplatne,
za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych práv k nehnuteľnosti.

Dôvodová správa
V rámci urovnania majetkovoprávnych sporov medzi p. Tomášom Štrbom a p. Stanislavom
Štrbom, ktoré trvajú minimálne od roku 1989 požiadal mesto Nová Baňa p. Tomáš Štrba
o schválenie bezplatného prevodu pozemku E KN parc. č. 2365/1 v prospech mesta Nová
Baňa, ktorý bol na základe chybného zápisu do pozemkovej knihy z roku 1934 zapísaný na LV
č. 4332 v k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo právnych predchodcov Tomáša Štrbu. Žiadosť
komisia prerokovala, berie na vedomie žiadosť p. T. Štrbu a odporúča Mestskému
zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie dohody, na základe ktorej Tomáš Štrba bezplatne prevedie
pozemok v prospech mesta Nová Baňa, ktorý v teréne predstavuje komunikáciu slúžiacu
k preprave občanov peši a motorovými vozidlami.

U z n e s e n i e č. 33/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných práv a o uznaní vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam uzatvorenú podľa § 585 Občianskeho zákonníka a § 36a Katastrálneho
zákona medzi účastníkmi:
účastník 1 – Tomáš Štrba, rod. Štrba, trvalé bydlisko Slameníkova cesta 153, 968 01
Nová Baňa,
účastník 2 – Stanislav Štrba, rod. Štrba, trvalé bydlisko Slameníkova cesta 157, 968 01
Nová Baňa,
účastník 3 – Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO:
00 320 897;
na základe ktorej „účastník dohody 1“ – Tomáš Štrba vyhlasuje a uznáva vlastnícke
právo Mesta Nová Baňa ako „účastníka dohody 3“ k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú.
Nová Baňa, zapísanej na LV č. 4332 – k pozemku E KN parc.č. 2365/1 – ostatné plochy
o výmere 499 m2, čo „účastník dohody 2“ Stanislav Štrba akceptuje a „účastník dohody 3“
Mesto Nová Baňa akceptuje,
bezodplatne,
za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych práv k nehnuteľnosti.

Hlasovanie č. 21:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová,
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
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
schvaľuje
zámer Mesta Nová Baňa č. 1/2014 predať priamym predajom podľa ustanovenia § 9a,
ods. 1c) a ods. 5 zákona o majetku obcí nehnuteľnosť:
pozemok C KN parc.č. 1329 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa;
za účelom využitia na záhradu;
v kúpnej cene minimálne po 2,60 eur / m2 v zmysle znaleckého posudku č. 101-2/2014
zo dňa 8.5.2014 vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04 Žiar
nad Hronom, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku;
so zverejnením termínu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 10.07.2014 do
12,00 hod.;
Náklady za znalecký posudok vo výške 60,00 eur budú vyčíslené na úhradu v kúpnej
zmluve.
Dôvodová správa
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie predaj pozemku nachádzajúceho sa na ul.
Spodná spôsobom priameho predaja. Mesto predkladá svoj zámer na základe záujmu
o pozemok zo strany vlastníkov susedných nehnuteľností. Komisia zámer mesta prerokovala
a odporúča mestskému zastupiteľstvu zámer predať predmetný pozemok ako záhrada, schváliť.
Komisia odporúča pozemok ponúknuť na predaj v kúpnej cene vo výške podľa vypracovaného
znaleckého posudku, t. j po 2,60 eur/m2. Na základe schválenia tohto návrhu mestským
zastupiteľstvom bude zámer predať predmetný pozemok zverejnený.

Ing.arch.J.Kôpka – Dávam pozmeňujúci návrh na predaj tohto pozemku v kúpnej cene
minimálne po 10 eur za m2 a to z dôvodu, že veľkosť tejto parcely predurčuje aj na výstavbu
RD a preto dávam tento návrh.
Mgr.J.Havran – Jedná sa o pozemok o rozlohe 371 m2 a vlastníci susedných nehnuteľností sa
vyjadrili, že by si tam chceli zriadiť prístup, záhradu alebo záchyt vody. Treba to zvážiť
vzhľadom na potreby a požiadavky ľudí, ktorí tam žijú. Predpokladá sa, že súťaž, ktorá bude
nasledovať zvýši tú cenu, ale neviem, či 10 eur za m2 je primeraná cena, pretože sú tu aj iné

pozemky, napr. Pod zvoničkou určená znalecká cena bola 12,50 eur za m2 , ja som navrhol za
15 eur za m2 a potom sa nikto neprihlásil. Je záujem o pozemok ako o záhradu, či o stavbu RD
nevieme.
Ing.arch.J.Kôpka – Lenže záhrada sa dá rýchlo zmeniť na zastavanú plochu.
Mgr.J.Havran - My ako mesto k tomu dávame stanovisko.
P.Forgáč – Chcel by som sa spýtať pána Kôpku, ako predsedu komisie, či vy toto
neprejednávate na komisii?
Ing.arch.J.Kôpka – Áno prejednávame. V komisii je 8 ľudí, keď 5 zahlasuje za odpredaj
v cene znaleckého posudku to neznamená, že tá cena sa nemôže zmeniť. Keď je môj názor iný,
ja ho môžem prezentovať.
M.Marko - Ani rozlohou, ani terénom si myslím, že ten pozemok nie je vhodný na stavbu RD.
Máme stavebné pozemky aj ďaleko lukratívnejšie. Dajme to teda za 10 eur za m2 a nebude to
mať kto kosiť ďalších 10 rokov. Aby sa nestalo to, že keď ho budeme predávať za 10 eur, tak
sa nám nikto neprihlási.
Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. arch. Jána Kôpku – predaj pozemku v kúpnej cene
minimálne po 10 eur/m2:
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zámer Mesta Nová Baňa č. 1/2014 predať priamym predajom podľa ustanovenia § 9a,
ods. 1c) a ods. 5 zákona o majetku obcí nehnuteľnosť:
pozemok C KN parc. č. 1329 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa;
za účelom využitia na záhradu;
v kúpnej cene minimálne po 10 eur / m2 :
so zverejnením termínu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 10.07.2014 do
12,00 hod.;
Náklady za znalecký posudok vo výške 60,00 eur budú vyčíslené na úhradu v kúpnej
zmluve.
Hlasovanie č. 22:
prítomní - 12
za - 1 (Ing. arch. Ján Kôpka)
proti - 7 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Peter Forgáč, Maroš Marko, Natália Pinková,
Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Karol Tužinský)
zdržal sa - 4 (Juraj Búry, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský)
nehlasoval - 0 - uznesenie nebolo prijaté

U z n e s e n i e č. 34/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zámer Mesta Nová Baňa č. 1/2014 predať priamym predajom podľa ustanovenia § 9a,
ods. 1c) a ods. 5 zákona o majetku obcí nehnuteľnosť:
pozemok C KN parc.č. 1329 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa;
za účelom využitia na záhradu;
v kúpnej cene minimálne po 2,60 eur / m2 v zmysle znaleckého posudku č. 101-2/2014
zo dňa 8.5.2014 vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04 Žiar
nad Hronom, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku;
so zverejnením termínu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 10.07.2014 do
12,00 hod.;
Náklady za znalecký posudok vo výške 60,00 eur budú vyčíslené na úhradu v kúpnej
zmluve.
Hlasovanie č. 23:
prítomní - 12
za - 9 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Maroš Marko, Natália
Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 1 (Ing. arch. Ján Kôpka)
zdržal sa - 2 (Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová)
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
schvaľuje
zámer Mesta Nová Baňa č. 2/2014 na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na
predaj pozemku priamym predajom podľa ustanovenia § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona o majetku
obcí, a to nehnuteľnosť:
pozemok C KN parc.č. 506 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 727 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa;

za účelom využitia pozemku na výstavbu rodinného domu;
v kúpnej cene minimálne po 12,55 eur / m2 v zmysle znaleckého posudku č. 11/2014 zo
dňa 9.5.2014 vypracovaného znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová
Baňa, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku;
so zverejnením termínu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 10.07.2014 do
12,00 hod.;
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj predmetného pozemku bude s úspešným
záujemcom uzatvorená až po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia;
Náklady za znalecký posudok vo výške 40,00 eur budú vyčíslené na úhradu v zmluve
o budúcej kúpnej zmluve.
Dôvodová správa
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá opätovne na schválenie predaj pozemku
nachádzajúceho sa v lokalite ul. Hájles. Pozemok bol predmetom zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve s účastníčkou Mgr. Janou Pitoňákovou, s ktorou mesto uzavrelo dohodu o urovnaní
práv a povinností z dôvodu porušenia zmluvy budúcou kupujúcou tým, že ani v náhradnej
lehote do 31.8.2011 nedokončila výstavbu rodinného domu. Z uvedeného dôvodu mesto
predkladá mestskému zastupiteľstvu zámer predať predmetný pozemok opäť. Komisia
odporúča ponúknuť na predaj pozemok v kúpnej cene vo výške znaleckého posudku, tj po
12,55 eur/m2. V predchádzajúcom období bol pozemok ponúkaný v kúpnej cene vo výške
15,00 eur/m2. Na základe schválenia tohto návrhu mestským zastupiteľstvom bude zámer mesta
predať predmetný pozemok zverejnený.
U z n e s e n i e č. 35/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zámer Mesta Nová Baňa č. 2/2014 na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na
predaj pozemku priamym predajom podľa ustanovenia § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona o majetku
obcí, a to nehnuteľnosť:
pozemok C KN parc.č. 506 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 727 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa;
za účelom využitia pozemku na výstavbu rodinného domu;
v kúpnej cene minimálne po 12,55 eur / m2 v zmysle znaleckého posudku č. 11/2014 zo
dňa 9.5.2014 vypracovaného znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová
Baňa, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku;

so zverejnením termínu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 10.07.2014 do
12,00 hod.;
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj predmetného pozemku bude s úspešným
záujemcom uzatvorená až po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia;
Náklady za znalecký posudok vo výške 40,00 eur budú vyčíslené na úhradu v zmluve
o budúcej kúpnej zmluve.

Hlasovanie č. 24:
prítomní - 11
za - 10 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr.
Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 1 (Mgr. Alica Bindová)
nehlasoval - 1 (Peter Forgáč) – uznesenie bolo prijaté
13. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zámer Mesta Nová Baňa č. 3/2014 na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na
predaj pozemkov priamym predajom podľa ustanovenia § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona
o majetku obcí, a to nehnuteľností:
pozemok C KN parc.č. 483/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 488 m2 a
pozemok C KN parc.č. 483/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 578 m2, vedené
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa;
za účelom využitia pozemkov na výstavbu rodinného domu;
v kúpnej cene minimálne po 12,55 eur / m2 v zmysle znaleckého posudku č. 10/2014 zo
dňa 9.5.2014 vypracovaného znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová
Baňa, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku;
so zverejnením termínu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 10.07.2014 do
12,00 hod.;
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj predmetného pozemku bude s úspešným
záujemcom uzatvorená až po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia;
Náklady za znalecký posudok vo výške 40,00 eur budú vyčíslené na úhradu v zmluve
o budúcej kúpnej zmluve.
Dôvodová správa
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá opätovne na schválenie predaj pozemkov
nachádzajúcich sa v lokalite ul. Hájles. Pozemky boli predmetom zmlúv o budúcich kúpnych
zmluvách s účastníkmi: Milan Rajský a Ladislav Rajský, s ktorými mesto z dôvodu, že na
uvedených pozemkoch nezrealizovali výstavby rodinných domov, uzavrelo dohody o zrušení
zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách. Z uvedeného dôvodu mesto predkladá mestskému

zastupiteľstvu zámer predať predmetné pozemky opäť. Mesto má v zámere tieto dva pozemky
predať ako jeden stavebný pozemok. Návrh predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
Komisia odporúča ponúknuť na predaj pozemky v kúpnej cene vo výške znaleckého posudku,
tj po 12,55 eur/m2. V predchádzajúcom období boli pozemky ponúkané v kúpnej cene vo výške
15,00 eur/m2. Na základe schválenia tohto návrhu mestským zastupiteľstvom bude zámer
predať stavebný pozemok zverejnený.
Mgr.A.Bindová – Ľudia to nechcú z dôvodu zlej prístupovej cesty. Neprehodnotila by sa
výška ceny na nižšiu?
Mgr.J.Havran - My sme stanovili znaleckú cenu a je tam kanalizácia, osvetlenie.
U z n e s e n i e č. 36/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zámer Mesta Nová Baňa č. 3/2014 na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na
predaj pozemkov priamym predajom podľa ustanovenia § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona
o majetku obcí, a to nehnuteľností:
pozemok C KN parc.č. 483/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 488 m2 a
pozemok C KN parc.č. 483/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 578 m2, vedené
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa;
za účelom využitia pozemkov na výstavbu rodinného domu;
v kúpnej cene minimálne po 12,55 eur / m2 v zmysle znaleckého posudku č. 10/2014 zo
dňa 9.5.2014 vypracovaného znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová
Baňa, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku;
so zverejnením termínu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 10.07.2014 do
12,00 hod.;
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj predmetného pozemku bude s úspešným
záujemcom uzatvorená až po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia;
Náklady za znalecký posudok vo výške 40,00 eur budú vyčíslené na úhradu v zmluve
o budúcej kúpnej zmluve.
Hlasovanie č. 25:
prítomní - 12
za - 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália
Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol
Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 1 (Mgr. Alica Bindová)
nehlasoval - 0– uznesenie bolo prijaté

14. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zámer Mesta Nová Baňa č. 4/2014 na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na
predaj pozemku priamym predajom podľa ustanovenia § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona o majetku
obcí, a to nehnuteľnosť:
pozemok C KN parc.č. 6558/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa;
za účelom využitia pozemku na výstavbu rekreačnej chaty;
v kúpnej cene minimálne po 17,93 eur / m2 v zmysle znaleckého posudku č. 12/2014 zo
dňa 9.5.2014 vypracovaného znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová
Baňa, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku;
so zverejnením termínu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 10.07.2014 do
12,00 hod.;
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj predmetného pozemku bude s úspešným
záujemcom uzatvorená až po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia;
Náklady za znalecký posudok vo výške 35,00 eur budú vyčíslené na úhradu v zmluve
o budúcej kúpnej zmluve.
Dôvodová správa
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie predaj pozemku nachádzajúceho sa
v lokalite rekreačnej oblasti Tajch. Pozemok mesto ponúkalo na predaj už v predchádzajúcom
období. K predaju však nedošlo. Komisia zámer mesta prerokovala a odporúča mestskému
zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť. Komisia odporúča pozemok ponúknuť na predaj
v kúpnej cene vo výške znaleckého posudku, t. j. po 17,93 eur/m2. Na základe schválenia
návrhu mestským zastupiteľstvom bude zámer predať predmetný pozemok zverejnený.

U z n e s e n i e č. 37/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zámer Mesta Nová Baňa č. 4/2014 na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na
predaj pozemku priamym predajom podľa ustanovenia § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona o majetku
obcí, a to nehnuteľnosť:
pozemok C KN parc.č. 6558/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa;
za účelom využitia pozemku na výstavbu rekreačnej chaty;

v kúpnej cene minimálne po 17,93 eur / m2 v zmysle znaleckého posudku č. 12/2014 zo
dňa 9.5.2014 vypracovaného znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová
Baňa, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku;
so zverejnením termínu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 10.07.2014 do
12,00 hod.;
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj predmetného pozemku bude s úspešným
záujemcom uzatvorená až po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia;
Náklady za znalecký posudok vo výške 35,00 eur budú vyčíslené na úhradu v zmluve
o budúcej kúpnej zmluve.
Hlasovanie č. 26:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová,
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0– uznesenie bolo prijaté

15. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zámer Mesta Nová Baňa č. 5/2014 na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na
predaj pozemku priamym predajom podľa ustanovenia § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona o majetku
obcí, a to nehnuteľnosť:
pozemok C KN parc.č. 6558/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa;
za účelom využitia pozemku na výstavbu rekreačnej chaty;
v kúpnej cene minimálne po 17,93 eur / m2 v zmysle znaleckého posudku č. 12/2014 zo
dňa 9.5.2014 vypracovaného znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová
Baňa, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku;
so zverejnením termínu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 10.07.2014 do
12,00 hod.;
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj predmetného pozemku bude s úspešným
záujemcom uzatvorená až po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia;

Náklady za znalecký posudok vo výške 35,00 eur budú vyčíslené na úhradu v zmluve
o budúcej kúpnej zmluve.
Dôvodová správa
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie predaj pozemku nachádzajúceho sa
v lokalite rekreačnej oblasti Tajch. Pozemok mesto ponúkalo na predaj už v predchádzajúcom
období. K predaju však nedošlo. Komisia zámer mesta prerokovala a odporúča mestskému
zastupiteľstvu návrh na uznesenie schváliť. Komisia odporúča pozemok ponúknuť na predaj
v kúpnej cene vo výške znaleckého posudku, tj po 17,93 eur/m2. Na základe schválenia tohto
návrhu mestským zastupiteľstvom bude zámer predať predmetný pozemok zverejnený.

U z n e s e n i e č. 38/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zámer Mesta Nová Baňa č. 5/2014 na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na
predaj pozemku priamym predajom podľa ustanovenia § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona o majetku
obcí, a to nehnuteľnosť:
pozemok C KN parc.č. 6558/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa;
za účelom využitia pozemku na výstavbu rekreačnej chaty;
v kúpnej cene minimálne po 17,93 eur / m2 v zmysle znaleckého posudku č. 12/2014 zo
dňa 9.5.2014 vypracovaného znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová
Baňa, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku;
so zverejnením termínu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 10.07.2014 do
12,00 hod.;
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj predmetného pozemku bude s úspešným
záujemcom uzatvorená až po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia;
Náklady za znalecký posudok vo výške 35,00 eur budú vyčíslené na úhradu v zmluve
o budúcej kúpnej zmluve.
Hlasovanie č. 27:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová,
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

16. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
predbežne schvaľuje
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník
a povinný z vecného bremena strpí v pozemkoch:
• C KN parc.č. 4595 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6392 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 5871 v k.ú. Nová Baňa ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa, v správe Materskej školy, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa,
• E KN parc.č. 9-22/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3051 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa,
• E KN parc.č. 48/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1682 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa,
• C KN parc.č. 4596/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4981 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa;
uloženie plynárenského zariadenia – plynovodu, v dĺžke cca 72 m s prevádzkovým
tlakom plynu PN 100 kPa, ktoré sa bude napájať na existujúce plynové zariadenie umiestnené
na pozemku C KN parc.č. 4595;
v prospech: Mgr. Zdenko Palaj, rod. Palaj, trvalé bydlisko 968 01 Brehy 413, ako
oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú a bezodplatne;
za účelom pripojenia rodinného domu v rekonštrukcii s.č. 93 (postavený na pozemku C
KN parc.č. 4613) na odber zemného plynu;
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená po vybudovaní, porealizačnom
geometrickom zameraní a skolaudovaní plynovodu po predchádzajúcom schválení mestským
zastupiteľstvom so spoločnosťou SPP – Distribúcia a.s. Bratislava.
Dôvodová správa
Stavebný úrad v Novej Bani vydal dňa 8.4.2013 stavebné povolenie č. VŽPSM
2013/00795/05239, SP 5/2013 na Rekonštrukciu a modernizáciu rodinného domu s.č. 93. Mgr.
Zdenko Palaj ako vlastník rodinného domu požiadal SPP-D a.s. Bratislava o pripojenie
rodinného domu s.č. 93 na ul. Nábrežná na odber zemného plynu. Spoločnosť súhlas
k pripojeniu vydala za podmienky, že rozšírenie distribučnej siete žiadateľ vybuduje na vlastné
náklady a plynárenské zariadenie následne daruje spoločnosti. Na základe uvedeného požiadal
mesto o predbežné schválenie zriadenia vecného bremena pre vydanie stavebného povolenia
k predmetnej stavbe plynárenského zariadenia. Komisia žiadosť prerokovala a odporúča
mestskému zastupiteľstvu predbežne schváliť zriadenie vecného bremena.

U z n e s e n i e č. 39/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
predbežne schvaľuje
riadenie vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník
a povinný z vecného bremena strpí v pozemkoch:
• C KN parc.č. 4595 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6392 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 5871 v k.ú. Nová Baňa ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa, v správe Materskej školy, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa,
• E KN parc.č. 9-22/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3051 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa,
• E KN parc.č. 48/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1682 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa,
• C KN parc.č. 4596/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4981 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa;
uloženie plynárenského zariadenia – plynovodu, v dĺžke cca 72 m s prevádzkovým
tlakom plynu PN 100 kPa, ktoré sa bude napájať na existujúce plynové zariadenie umiestnené
na pozemku C KN parc.č. 4595;
v prospech: Mgr. Zdenko Palaj, rod. Palaj, trvalé bydlisko 968 01 Brehy 413, ako
oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú a bezodplatne;
za účelom pripojenia rodinného domu v rekonštrukcii s.č. 93 (postavený na pozemku C
KN parc.č. 4613) na odber zemného plynu;
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená po vybudovaní, porealizačnom
geometrickom zameraní a skolaudovaní plynovodu po predchádzajúcom schválení mestským
zastupiteľstvom so spoločnosťou SPP – Distribúcia a.s. Bratislava.
Hlasovanie č. 28:
prítomní - 11
za - 11 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing.
Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Ing. Jozef Štrba) – uznesenie bolo prijaté

11. Rôzne
V rámci bodu „Rôzne“ sú predložené na schválenie Zásady pre vydávanie povolenia na
vyhradenie parkovacieho miesta v meste Nová Baňa. Predkladateľom je Mgr. Ján Havran,
primátor mesta Nová Baňa a spracovateľkou je Ing. Katarína Jančeková, referentka na
OVŽPaSM na Mestskom úrade v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa, ktoré v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1991 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva miestnu štátnu správu
vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií, ako prenesený výkon štátnej
správy, určuje použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené
parkoviská stanovuje „ZÁSADY pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta
v mesta Nová Baňa“ z dôvodu určenia všeobecných kritérií pri posudzovaní žiadosti
o vyhradené parkovacie miesto a jednotného postupu pri vybavovaní povolenia a realizácii
dopravného značenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Mesto Nová Baňa chce
stanovením zásad uľahčiť zdravotne ťažko postihnutým občanom vybavovanie žiadostí
o vyhradenie parkovacieho miesta.

Ing.K.Jančeková – Chcela by som Vás oboznámiť so Zásadami pre vydávanie povolenia na
vyhradenie parkovacieho miesta v našom meste. Zásady určujú postup, aby boli určené
všeobecné kritéria pri jednotlivom prideľovaní na vyhradené parkovacie miesta. Jedná sa
o pridelenie parkovacieho miesta pre zdravotne ťažko postihnutých občanov. S vyhradením
parkovacieho miesta bez poplatku, mesto zatiaľ neuvažuje povoliť. Zásady sú vypracované
v tom znení, že miesto má byť vyhradené pre konkrétne motorové vozidlo pre zdravotne ťažko
postihnutého občana, ktorý spĺňa kritériá.
Mgr.J.Havran - Ako bolo povedané, vypracovali sme návrh „Zásad“, ktoré by mali byť
schválené, pretože takéto žiadosti sa hromadia a je ich čím ďalej, tým viac. Určujú povolenie
zriadenia parkovacieho miesta pre tých ľudí, ktorí to potrebujú. Zásady zjednocujú postup,
rozhodovanie vo veci a kritériá odsúhlasenia takejto žiadosti a takisto aj jeho označenie.
Ing.arch.J.Kôpka – Chcem sa opýtať, či takéto vyhradené parkovacie miesto môže byť aj pre
nákladné motorové vozidlo typu N1? Je to vlastne osobné auto, ale používa sa na
podnikateľské účely.
Ing.K.Jančeková – Uvažovali sme aj vytvorenie pre prepravu osôb, ako je N1, pre
podnikateľské účely to ale nie je možné. Je to vyslovene pre prepravu zdravotne ťažko
postihnutých osôb. Toto je vyhradené parkovacie miesto pre konkrétne motorové vozidlo
a konkrétneho žiadateľa, ktorý spĺňa stanovené podmienky.
J.Búry - V rámci námestia zostanú aj miesta pre zdravotne ťažko postihnutých všeobecne?
Ing.K.Jančeková - V rámci námestia sa jedná o dočasné parkovanie motorových vozidiel, toto
sa jedná o trvalé parkovanie ZŤP občanov v mieste trvalého bydliska. V rámci námestia, pokiaľ
bude dopravné značenie, tak bude určený aj počet miest pre ZŤP.

Mgr.J.Havran - Toto trvalé státie bude vyhradené
vyhradené na verejných parkoviskách napr. na
sídliskách.

U z n e s e n i e č. 40/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
Ba
schvaľuje
Zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v meste Nová Baňa
Ba
Hlasovanie č. 29:
prítomní - 12
Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka,
za - 12 (Jozef
Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč,
P
Ing.
g. Jozef Štrba, Katarína Štrbová,
Anton Tužinský,, Ing. Karol Tužinský)
Tužinský
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

Znenie zásad:

MESTO NOVÁ BAŇA
Zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta
v meste Nová Baňa
1. Parkovacie plochy
1.1. Vyhradené parkovacie miesto môže byť
by povolené pre osobné motorové vozidlá kategórie
M1 na parkoviskách mesta v súlade s ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Spoločné zásady
2.1. Povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta je možné vydať
vydať na základe podanej
žiadosti fyzickej osobe s ťažkým
ažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná
na
individuálnu prepravu a je držiteľom
držite
parkovacieho preukazu v zmysle § 17 zákona
447/2008 Z. z. o peňažných
ňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorá má trvalý pobyt v lokalite,
kde žiada o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta.
2.2. Žiadosť bude zamietnutá v prípade, že:
- nie sú splnené stanovené podmienky pre vydanie povolenia na vyhradenie
parkovacieho
miesta,
vo né parkovacie miesto na vyhradenie nenachádza.
- v požadovanej lokalite sa voľné

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

-

Povolenie sa vydáva pre jedno motorové vozidlo.
Vyhradené parkovacie miesto bude označené trvalým dopravným značením: zvislou
dopravnou značkou IP 16 - vyhradené parkovisko s vnoreným symbolom E 15 a
dodatkovou tabuľkou s textom E12, kde bude uvedené evidenčné číslo vozidla, na ktoré
sa povolenie vydáva a vodorovným dopravným značením V 10d. Vyobrazenie a farebné
vyhotovenie dopravných značiek a dopravných zariadení musí zodpovedať ustanoveniam
a obrazovej prílohe vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a požiadavkám príslušných technických predpisov.
Osadenie dopravného značenia je žiadateľ povinný zabezpečiť do 30 dní od doručenia
určenia dopravného značenia. Realizáciu dopravného značenia v zmysle určenia
zabezpečia na základe objednávky žiadateľa Technické služby mesta Nová Baňa, ako
správca miestnych komunikácií.
Mesto Nová Baňa si vyhradzuje právo v prípade potreby rozhodnúť o zmene určeného
dopravného značenia s ohľadom na zmeny organizácie dopravy na parkovisku.
Finančné náklady na označenie a zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta znáša
žiadateľ.
Dopravné značenie je žiadateľ povinný udržiavať v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra
SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť povoľujúcemu orgánu akúkoľvek
zmenu údajov alebo skutočností rozhodujúcich pre užívanie vyhradeného parkovacieho
miesta. V prípade zistenia rozporu medzi predloženými dokladmi, na základe ktorých
bolo vydané povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta a skutočnosťou, bude
vyhradené parkovacie miesto po písomnom oznámení povoľujúceho orgánu,
bez
náhrady zrušené.
Platnosť povolenia zanikne jednostranným zrušením zo strany mesta z dôvodov:
neoznámenia povoľujúcemu orgánu zmenu údajov alebo skutočností rozhodných pre
užívanie vyhradeného parkovacieho miesta,
zmeny dopravnej politiky na území mesta.

3. Záverečné ustanovenia
Zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta nadobudnú platnosť
a účinnosť dňom schválenia mestským zastupiteľstvom.
3.2. Zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta boli schválené
mestským zastupiteľstvom dňa 28.05.2014 uznesením č. 40/2014.
3.1.

V Novej Bani, dňa 28.05.2014

Mgr. Ján Havran, v. r.
primátor mesta

Príloha:
MESTO NOVÁ BAŇA
ŽIADOSŤ
O POVOLENIE VYHRADENÉHO PARKOVACIEHO MIESTA A
URČENIE POUŽITIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ
v zmysle § 3 odseku 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov.

ÚDAJE O OSOBE S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Meno, priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Preukaz osoby s ŤZP* alebo preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom* číslo:
Platnosť do:

Preukaz v zmysle § 17 zákona 447/2008 Z. z. číslo:
Platnosť do:

ÚDAJE O OSOBE SPREVÁDZAJÚCEJ OSOBU S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Meno, priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:

SITUOVANIE VYHRADENÉHO PARKOVACIEHO MIESTA, ÚDAJE O VOZIDLE
Parkovacie miesto bude vyhradené na parkovisku mesta, na ulici:

Pri bytovom dome súpisné číslo:

Vchod číslo:

Vyhradené pre vozidlo typu:

Evidenčné číslo:

Dôvod žiadosti.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
................
*Nehodiace sa prečiarknite
V Novej Bani, dňa ............................

................................................
podpis

Prílohy:
•

•
•
•

Fotokópia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
Fotokópia parkovacieho preukazu v zmysle § 17 zákona 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Fotokópia osvedčenia o evidencii osobného motorového vozidla, resp. technického preukazu motorového
vozidla
Kótovaný situačný nákres vyhradeného parkovacieho miesta a dopravného značenia

12. Diskusia
Ing.J.Štrba – Pred časom sme robili prieskum dotazníkom, kde sme sa dozvedeli, že ten
záujem o byty u občanov mesta Nová Baňa by bol. Aj keď sme sa často rozprávali, že by sme
do tejto problematiky išli, chcel by som upozorniť, že intenzívnej výstavbe bytoviek sa venujú
aj v okolitých obciach. Často sa na komisii rozprávame, že mnohí novobanskí občania si dávajú
žiadosti o byt do týchto okolitých obcí. Aj dnes sme sa rozprávali o tom, že na Brehoch majú
záujem stavať ďalšiu bytovku. Bytovky stavajú aj Horné Hámre, kde majú 600 obyvateľov. Ja
sa bojím, že toto je jedna vec, ktorá môže Novej Bani dosť poškodiť, pretože naši
Novobančania nám odídu do týchto okolitých obcí. Chcel by som sa opýtať, či táto téma je už
uzavretá a túto tému necháme až na budúcu “partiu“ poslancov, alebo sa v tejto veci ešte niečo
koná? Ďalej by som chcel povedať, že v poslednej dobe v rozhlase a televízií dosť často
počúvame, že bude možnosť čerpania nových eurofondov. Je niekto na mestskom úrade, čo sa
tomuto venuje? Nie sú tu nejaké veci, ktoré by mesto Nová Baňa nemohlo využiť – čerpanie
peňazí? Bol by som rád, keby sa to sledovalo. Neviem, či ste aj Vy dostali od Ing. Tencera list?
Ja som si tento list prečítal a chcel by som k tomu povedať, že v tej veci, v ktorej sa tu píše,
poslanci nemajú na to kompetencie. My sme na to priestor nemali, ale zaráža ma, že prečo je to
tak, že sa občanovi na jeho otázky nedá odpoveď? Je to taká vec, ktorá by sa nemala stať,
pretože mestské lesy sú majetkom všetkých občanov mesta Nová Baňa, a keď si dá občan
nejakú požiadavku, mal by dostať odpoveď.
Mgr.J.Havran – K bytom by som chcel povedať, že túto tému sme vôbec neuzavreli. Mal som
pracovné rokovanie s tromi spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú výstavbou bytov. Pripravili sme
pre nich podklady – sieťové napojenia, miesto, kde by byty mohli byť postavené.
Predpokladám, že do najbližšieho zasadnutia MsZ by mohla byť pripravená zmluva o budúcej
zmluve, kde by sme uzavreli zmluvu s firmou, ktorú si Vy poslanci vyberiete. Termín
predkladania žiadostí na Štátny fond rozvoja bývania, pokiaľ dobre predpokladám, je január
alebo február 2015. Do tejto doby by malo byť pripravené právoplatné stavebné povolenie, aby
sa so stavbou budúci rok mohlo začať. Myslím si, že mesto Nová Baňa by malo začať so
stavbou bytovky, má na to aj priestor. My máme nejakú kapacitu bytov, ktoré sú využívané
rôznym spôsobom. Boli podnety na to, že byty majú aj občania, ktorí v tejto dobe bývajú
v domove sociálnych služieb. Musí sa to s nimi vysporiadať. Zopárkrát sa nám stalo to, čo
povedala pani konateľka MsBP, že máme aj občanov, čo za byty neplatia. Je našou
záležitosťou postaviť v našom meste ďalšie byty, aby tu ľudia zostali a nebývali v okolitých
dedinách. Nedávno sme schvaľovali Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ako
základného dokumentu, ktorý sa týka strategického plánu v meste a jeho ďalšieho rozvoja.
Štát, vláda a kompetentné orgány, čo sa týka programovacích dokumentov, majú problém dať
to včas do pléna, pre verejnú správu a samosprávu. Na tomto pláne sa preto pracuje
a v rozpočte sú na to vyčlenené prostriedky. Mám mať stretnutie s firmou, ktorá to bude pre

toto mesto vykonávať v zmysle vysúťažených podmienok a pre ďalšie programovacie obdobie
by mala vytvoriť Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja tohto mesta. My sme dnes nad tým
uvažovali, že Vám poskytneme túto informáciu, ale vzhľadom na to, že ten vzťah ešte nie je
uzavretý, preto sme to neurobili. Pre toto mesto je rozhodujúce, aby robilo projekty, ktoré sú
pre mesto potrebné a nevyhnutné. Toto sa stalo viackrát a je charakteristické pre obdobie rokov
2007 – 2013 v Slovenskej republike, že tu bola súťaž a honba za eurofondami a dnes možno
niektorých aj mrzí, že sa tak stalo. Dnes došlo na to, že treba plniť ciele a ukazovatele. K tomu,
čomu sa mestá a obce zaviazali, a aj ďalší prijímatelia, sa dnes kontroluje a my pravidelne
predkladáme monitorovacie správy. Dnes sa nás pýtajú, že prečo robíme jarmok na
zrekonštruovanom námestí, prečo tu máte stánky, prečo za to beriete peniaze? Prečo
prenajímate telocvičňu iným subjektom a beriete za to peniaze? Jednoducho nastavili parametre
a my sme sa k tomu zaviazali a teraz nás permanentne a periodicky kontrolujú. Keď niečo
nesplníme, tak budú požadovať, aby sme peniaze vracali. Keby sme si všetko vyčíslili, čo nás
to stojí udržať tieto projekty do konca, tak by sme sa možnože nad tým zamysleli. Preto sme tu
nevybudovali kanalizáciu a firma od nás požaduje náhradu škody a aj ušlý zisk za
nevybudovanie kanalizácie. Nemôžeme ale plniť ukazovatele, ktoré sú od začiatku nereálne
len preto, aby sme získali eurofondy. Eurofondy, nie sú na to, aby sa minuli peniaze, ale aby
sme splnili ciele, na ktoré boli programy stanovené. Keď sme robili námestie, podľa môjho
názoru sa tu opravilo 50 % čo sme pôvodne chceli a 50 % bolo navyše a 50 % toho, čo sme ešte
chceli sa neurobilo. To je dôsledok toho, že sme sa prispôsobovali nastaveným kritériám
a v podstate sme si nevyriešili veci, ktoré sme chceli. Neopravili sme radnicu, fontánu,
pamätník, ale urobili sme múr v potoku za 100 tis. eur. Niekedy sú projekty také, že triafame
do toho, čo je nastavené, ale neriešia to, čo my potrebujeme. Potom sa čudujeme, že musíme
doplatiť 200 tis. eur. Projekt treba pripraviť komplexne a najlepšie by bolo, aby vychádzali
výzvy na projekty, ktoré my chceme. Čo sa týka poslednej otázky, ja som list nedostal, tak sa
mi ťažko k tomu vyjadruje.
N.Pinková - Poprosím niektorých poslancov doplniť majetkové priznanie za rok 2013
v termíne do 27.6.2014. Chcela by som poďakovať pracovníkom MsBP, Msl, mestského úradu,
že sa tak dobre zhostili roku 2013 a nech sa im v tomto roku darí aspoň tak, ako v minulom.
J.Búry – Z diskusii s občanmi sa mi „dostalo do uší“, že bol poškodený jeden bilboard
v priestoroch nemocnice a bolo povedané, že to spravili štálania. Chcem sa spýtať, náčelníka
MsP, či má o tom nejaké informácie? Veľmi ma to mrzí, ak to spravili občania zo Štálov,
hanbím sa za to, ale ak nie, tak by som bol nerád, keby sa to takto šírilo.
J.Svetík – Spravidla poškodený by mal dať formálne oznámenie, v tomto prípade tak ale nikto
neučinil a preto v tejto veci nebolo spravené žiadne šetrenie.
Mgr.A.Bindová – Kedy sa začne kosiť v lokalite Hájles? Je tam vysoká tráva a rozsieva sa to
potom po vykosených trávnikoch.
F.Bakoš – V tomto období kosíme centrálnu zónu, sídliská, okolie Zlatého bažanta, priestor za
Kordkou, rigoly. Plánujeme kúpiť kosačku a v čase do 2 týždňov by kosenie mohli stihnúť.
Ing.J.Tencer – Posielal som žiadosť elektronickou poštou na mestské lesy aj na mesto, vo veci
poľovného združenia. Z mestských lesov mám aj potvrdenú návratku, že žiadosť bola prijatá
a prečítaná a je fakt, že z Vášho e-mailu sa mi návratka nevrátila. Bolo to posielané v dvoch
termínoch v 08 a 09/2013 a to konkrétne na adresu primator@novabana.sk. Je možné, že ste to
nedostali, spravím nápravu. V podstate sa jednalo o tú istú žiadosť, o ktorej som tu hovoril pred

rokom v júni na mestskom zastupiteľstve, kde sme od pána Chrappu dostali verejný prísľub, na
podávanie žiadostí a potom budete písomne informovaní o spôsobe vybavenia. K tejto situácii
nedošlo a ja skutočne doteraz neviem, čo treba urobiť, aby som tú odpoveď dostal. O nič iné
nejde, len o to, aby som vedel, na čom som.
Mgr.J.Havran - Povedzte mi, prečo sa obraciate na mestské zastupiteľstvo?
Ing.J.Tencer - Neviem, akým iným spôsobom si mám pomôcť, keďže po podaní žiadosti a jej
urgencii nemám spätnú odpoveď a jedná sa o hospodárenie s mestským majetkom. Cítim sa
byť normálnym členom mesta a neviem sa normálnym spôsobom dopátrať k nejakej serióznej
odpovedi, tak som požiadal mestských poslancov, aby mi pomohli tento problém riešiť.
Mgr.J.Havran - K tejto žiadosti by som chcel povedať toľko, lebo viackrát som sa stretol
s takouto požiadavkou. Myslím si, že mestské zastupiteľstvo nie je pôda, na ktorej by sa malo
preberať poľovníctvo, pretože sa jedná o záujmovú činnosť mesta Nová Baňa. Ako jeden
z vlastníkov poľovných pozemkov v revíri Háj, aj za zhromaždenia ostatných vlastníkov sa
rozhodlo o tom, ktoré poľovnícke združenie bude vykonávať poľovnícku správu v tomto revíri.
Na základe rozhodnutia väčšiny z vlastníkov sa rozhodlo, že to bude vykonávať Poľovnícka
spoločnosť mesta Nová Baňa a to je jediná, ktorá bola prezentovaná. Z tých vlastníkov, ktorí sa
zúčastnili, nikto nepodal návrh na žiadnu inú spoločnosť ani združenie. To znamená, že ak ste
bol členom predchádzajúceho poľovníckeho združenia, pán Milan Tužinský bol prítomný
a nepodal návrh za nikoho. Takže toto bola jedna spoločnosť, ktorá bola prezentovaná a ktorá
túto činnosť dnes vykonáva. Jedná sa o spoločnosť, ako združenie poľovníkov alebo osôb,
ktorá to vykonáva. Mesto Nová Baňa postúpilo toto právo spolu s ostatnými vlastníkmi
zmluvou o užívaní poľovného revíru na tú spoločnosť, ktorá to dnes spravuje. Naša
kompetencia v tejto veci je akurát taká, že tam môže požadovať, a preto sú tam delegovaní
zástupcovia mesta, aby súlad medzi poľovným a lesným hospodárením bol zabezpečený. Preto
sú tam zahrnuté aj mestské lesy. To, akým spôsobom bude táto spoločnosť vykonávať poľovné
právo nie je vecou Mesta Nová Baňa, pretože spoločnosť je samostatná, ktorá v tejto veci
rozhoduje. S touto otázkou sa preto musíte obrátiť na iných. Táto spoločnosť je záujmové
združenie, ktoré združuje ľudí, ktorí poľujú. Poslanci MsZ v tej veci nemajú kompetencie,
pretože Mesto Nová Baňa som na zhromaždení vlastníkov zastupoval ja, ale boli tam aj iné
subjekty, ktoré o tom rozhodovali. Takže ja predpokladám, že Vám neodpísali z dôvodu, že
Vaša žiadosť ešte nebola posúdená, alebo nebola konečne odmietnutá. Môžete sa na to
dopytovať aj u pána Chrappu, ale až po pracovnej dobe, lebo to je jeho záujmová činnosť.
Ing.J.Tencer - Ďakujem za vysvetlenie. Myslím si, že zaujatie toho stanoviska nebol až taký
časový problém. Keď som ja slušne požiadal, považoval som za slušné aj odpovedať.
V.Chrappa – Chcel by som zareagovať. Jedná sa o to, že Poľovnícka spoločnosť Mesta Nová
Baňa má nájomnú zmluvu na 10 rokov. Výbor poľovníckej spoločnosti rozhodol tak, že zatiaľ
neprijatým členom nebudeme odpisovať, prijatí sa to samozrejme dozvedeli. Naša poľovnícka
spoločnosť má zatiaľ prijatých 39 členov a nič zatiaľ nie je uzavreté. V jednaní máme ešte cca
35 žiadostí. Myslím si, že je predčasné niečo ukončiť, lebo stále sa budú prijímať noví
členovia. Mestské lesy nemajú poľovníctvo vo svojej náplni.
K.Šuchter – Chcem reagovať na to, čo sa pýtal pán architekt Kôpka pána Bakoša, riaditeľa TS,
ktorý povedal, že všetky veci na stavbu ihriska boli použité nové. Stálo to 11 754,65 eur. Jedná
sa o ihrisko na ul. Nábrežná a o to, že všetko bolo certifikované. Nie je to tak, lebo tam sú také
staré dlaždice, po ktorých sa chodí, že tam je riziko úrazu. Vyslovenie nie nové veci sú tam, ale

sú tam staré a nie je ich tam málo. V tomto prípade sa mi vidí, že klame. Tieto veci sú
zavádzajúce a mám to aj pofotené a bolo tam viacej ľudí. Chcem ešte povedať k tomu, že Ing.
Tencer nedostal odpoveď. Ja mám postihnutú dcérku, vlani aj predvlani som žiadal pána
primátora o zľavu v poplatku za KO, nakoľko dcérka je na týždennom pobyte na Hrabinách.
Nevyhoveli mi a platím za ňu duplicitne, lebo myslím si, že za ňu platia aj DSS na Hrabinách.
K tomu by mi niečo tiež mohol povedať pán riaditeľ. Čo sa týka žiadosti pána Tencera. Pán
primátor povedal na schôdzi a bol tam aj pán Chrappa, že nebude prijatý žiadny iný člen, len
Novobančan. Žiaľ, je to ináč. V tejto veci si myslím, že nás pán primátor klamal – všetkých
poľovníkov, ktorí sme tam boli. Boli tam vraj prijatí takí, čo si to zaslúžia, ale boli tam prijatí aj
takí, čo nič nespravili. Ja som robil 43 rokov poľovníctvo, žiaľ takýto je stav, ja ani nemienim
v tomto osadenstve poľovať.
Mgr.J.Havran - Dvakrát ste použili slovo „klamal“. Myslím si, že si potom v kľude ten
záznam môžete pozrieť. Čo sa týka ihriska, myslím si, že pán riaditeľ na to bude reagovať. Ak
hovoríte o tej dlažbe, čo vedie k ihrisku, tak tá naozaj nie je nová a ani nie je započítaná v tých
peniazoch. Myslím si, že tá dlažba je zobratá z Tajchu z chodníka, ktorý tam bol predtým
a bola tam osadená svojpomocne a bezplatne. Pokiaľ je ale nejaké podozrenie na klamanie,
pani hlavná kontrolórka tu momentálne nie je, ale sú tu ľudia, ktorí sa s tým vysporiadajú.
Dlažbu na chodníček, ktorý teda nie je v tip-top stave, je zatiaľ len dočasným stavom. Pán
riaditeľ Vás určite neoklamal, to si môžete byť istý. Čo sa týka zľavy, tú môže dať primátor len
vtedy, keď ho na to oprávňuje zákon. Zľavy týkajúce sa ZŤP a ďalších osôb môžu byť
stanovené paušálne vo VZN, keď nie sú, keď to poslanci MsZ neschvália, tak ja Vám ju dať
nemôžem. Individuálnu zľavu nemôžem dať ani na základe Vašej žiadosti. To je ten dôvod,
ktorý ale vyplýva zo zákona. Keď MsZ rozhodne, že títo ľudia budú platiť komunálny odpad
v takejto výške, či už sú to ZŤP, dôchodci, tak to tak bude. Ale teraz ja Vám na to vyhovieť
nemôžem. Tretia vec, čo ste povedali, že toho nechcete byť účastný, keď ste ti nedali žiadosť,
tak asi ani nemôžete.
F.Bakoš - Myslím si, že príspevok pána primátora bol vyčerpávajúci. Čo sa týka detského
ihriska, tak detské ihrisko začína a končí oplotením. Prístupový chodník bol rozobratý
z Tajchu, zvezený na technické služby a následne sme ju položili ako provizórnu dlažbu na ul.
Nábrežná. Táto dlažba nie je v majetku, všetky doklady, ktoré boli zaúčtované sú
k nahliadnutiu a k dispozícii komukoľvek. Zo strany spoluobčana Šuchtera si vyprosím takéto
konanie.
K.Šuchter - Ja som reagoval v tom, že keď bolo povedané, že sú tam nové veci, tak som o tom
nevedel, lebo je tam stará dlažba. Nehovorte teda, že je niečo nové, keď je tam dlažba zo
starého materiálu – prepáčte. Čo sa týka platby za KO, ja som hovoril, že platím duplicitne. Ja
viem, že odpad je drahý a mesto stojí veľa, ale ja som sa pýtal, že prečo mám platiť duplicitne?
Bolo povedané, že dcéra navštevuje riadne školu a neviem, či druhí, ktorí navštevujú školu buď
týždenne alebo dvojtýždenne, či platia tiež v plnej výške? Ďakujem.
Mgr.J.Havran – Chcel by som povedať, že duplicita existuje, o tom nepochybujem. Princíp,
aký je stanovený v zákone je prosto taký. Dnes za vás platí zamestnávateľ a ešte zaplatíte sám
za seba za odpad. Ak ešte budete doma čiastočne podnikať, tak ešte aj tam zaplatíte. Je to tak
nastavené. Ja by som bol najradšej, keby to bolo nastavené tak, že ľudia by platili za to, čo
vyprodukujú. Ja poznám riešenie, aby sa ľudia vedeli pozitívne namotivovať, či buď platiť
menej alebo viac, ale to zákon neumožňuje. Skutočne ten systém je solidárny a viem, že vo
Vašom prípade to znie sprosto solidárne, pretože Vy máte problém, ale proste to tak funguje. Ja
o tomto viem, ale ťažko je s tým niečo spraviť, pretože my pokiaľ spravíme VZN, ktoré bude

v rozpore so zákonom, tak príde pán prokurátor a nám ho zruší. To sa deje nie raz, to sa tu
stáva a ja o tejto veci, o ktorej hovoríte viem. To, že pri študentoch je možné znížiť zľavu je
stanovené v zákone. To sa tak robí, keď predložia potvrdenie.
K.Šuchter - Ako je to s tým, čo ste povedali, že do poľovného združenia nebude prijatý žiadny
iný občan, ani Brežania? Bol som vtedy tam a bol tam aj pán Chrappa. Je tam dosť ľudí úplne
cudzích. Pýtajú sa Novobančania, prečo, sa prijato toto stanovisko?
Mgr.J.Havran - Myslím si, že som to takto nepovedal. Vtedy som tvrdil, že zachovám právo
poľovať pre Novobančanov. To je môj názor a viac sa k tej veci nebudem vyjadrovať.
Nakoľko už do diskusie neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján
Havran poďakoval za účasť a o 18.38 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva ukončil.
Prílohu zápisnice tvorí aj zvukový záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva
v Novej Bani.

Mgr. Ján Havran, v. r.
primátor mesta

Peter Forgáč, v. r.
I. overovateľ

Zapísala: Marta Müllerová

Ing. Jozef Štrba, v. r.
II. overovateľ
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Mestsk6 lesy spol. s r.o., BernolSkova 36111,968
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NovS Baia

Spr5va o vykonani inventariz5cie a hospod5reni spravovan6ho majetku
Mestsk'ich lesov spol. s r.o. Nov5 Bafia ku diu 31.12.2013
Vzmysle zdkona 43L12002 Z. z. o tidtovnictve vzneni neskorSich zmien a doplnkov, pr[kazu
prim5tora Mesta Nov5 Bafia a Zdsad hospod6renia s majetkom Mesta Novd Bafia, Mestsk6 lesy spol.
s r.o., Novd Baia uskutodnili inventarizSciu majetku ku dfiu 3LI2.20I3.Inventarizdcia bola vykonand
ku dfiu, ku Kor6mu sa zostavovala riadna ridtovnd zdvierka.
Inventarizdcia majetku bola vykonand v oblastiach DHM, DNM, DDHM, DDNM, MTZ, pokladni,
pefiaZn'ich prostriedkov na [dte, cenin, pohl'addvok a zdvdzkov z obchodn6ho styku a zdsob dreva.
Pri inventrire bolo z5roveil skontrolovan6 zabezpedenie ochrany majetku a jeho udrZiavanie.
Inventfra v Mestslcfch lesoch spol, s r.o., NovS Bafia bola zabezpedend [rstrednou
inventarizadnou komisiou a 3 dieldimi inventarizadn'fmi komisiami.
Skutodn6 stavy majetku a zSvdzkov zistend inventfrou sa zaznamenali do inventfrnych sripisov.
Inventfrne sripisy s0 ridtovn6 zlznamy, ktor6 preukazujri vykonanie inventfry, sri srldasfou
[dtovnictva a fdtovnej z5vierky.
Stav majetku, zfvdzkov, rozdielu majetku a zdvdzkov v inventlrnych sripisoch sa porovnal
so stavom v ridtovnictve a neboli zisten6 Ziadne inventarizadn6 rozdiely.
Inventarizovan,i majetok podl? sfvahy

AKTiVA
A

L

Dlhodob,f nehmotn'f majetok

riEet
013 10

019 10
A

II.

n6zov

riitu

bv

02220

stroie a zariadenia
dopr. prostriedkl

022 30

inventSr

prirastok ribvtok

-

stav k 31.12.2013

7 632,88
2075,68

7 632.88
2075.68

software
lesn'i hoso. ol5n

Dlhodob'f hmotn'f majetok

0aet
021 10
022 r0

stav k 1.1.2013

nSzov riEtu

odpisovan,i

stav k 1.1,2013 orirastok

rr

720,25
9 s84,35
75 786.37

5 121,03

fbvtok

stav k 31.12.2013

rr

720,25
9 584.35
75 786,37
5 121.03

Na 0dtoch dlhodob6ho nehmotn6ho a hmotn6ho majetku sme v priebehu roka
nezaznamenali prirastok ani fbyto( stav 1.1.2013 sa rovnd stavu k 31.12.2013.
0Eet
112 10
121 10

n5zov riEtu
materiSl na sklade
nedokond. Wroba

2013

stav k 31.r2.2013

2227,4r
6 r09,87

Inventrira drevn'ich zdsob sa konala k37.72.2013 v nasledovn'fch lesnickych obvodoch LO1,
LO2, LO3. Na jednotlirnfch odvozn'fch miestach a expedidnom sklade neboli Ziadne zSsoby.
Na zdsobSch boli zostatky nafty, PHM v jednotliuich motorovfch vozidlSch, ekologick6ho oleja
do T-815 a poZiarneho nSradia. V nedokondenej virobe s[ sadenice, Kor6 sf vysaden6 na plantSZi
lawiz, vo Wike ggg,B7 € a prSce uskutodfiovan6 na plant5Zi.
Pri inventrire skladornfch z5sob neboli zisten6 Ziadne rozdiely, administrativne alebo skutodn6.
Zdsoby spolu B 337,28 EUR.

B

III.

Krdtkodob6 pohl?ddvky

fiet
n5zov riEtu
stav k 31.12.2013
33 408,64
311 10-3 pohlhddvkv z obchod. styku
14 29r.r4
311 90 oohlhd5vkv v rieSeni u exek.
posls^nut6
preddavky
1997,19
314 10
129,08
378 10 oohlhd5vka za Skodu
11 182.13
391 10 oDravn5 ooloZka k oohlhd.
Pohl'addvky z obchodn6ho styku za organizdciu predstavujri 47 699,78 EUR, po lehote
splatnosti 46338,54 EUR, vlehote splatnosti I361,24 EUR. Pohlhddvky po lehote splatnosti sa rieSia
splStkami, s[ v konkurze, u exekftora a mnoh6 z nich boli uhraden6 v janudri 2014.K pohl'ad5vkam
ktor6 sri v konkurze boli vytvoren6 aj opravn6 poloZky vo rnfSke 11 182,13 EUR. Hodnotu pohl'adSvok
navySuje, zSloha za palubnrl jednotku, zostatok nespotrebovan6ho m'ita, sfdny poplatok (exekrJcia
CEN-TECH, s.r.o.) nevyridtovand z6loha za teplo (Ulica bernolSkova) spolu vo WSke 1 997,19 EUR.
B

IV. Finandn6 0dty

0tet

2II

n5zov fEtu
T7

213 10
221 IO
22T L8
221 50

stav k 31.12.2013

pokladia
stravn6 llstkv
beZn'i ridet

termin. tidet - rezervn'i fond
sociSlnv fond

45,58
259,20
L49 945,24
10 789.00
607,04

Finandn6 fdty spolu 161 646,06 EUR.

C. dasov6 rozlGenie
C

L

ndkladov a rninosov

Ndklady bud0cich obdobi

riiet
381 10
381 20
381 30
381 40

rok20l4

nSzov riitu
ooistenie 5ut. maietku a LS
kniZn6 oeriodikS
telef6nne ooolatkv
ndiomn6 Mestu Nov6 Baia

stav k 31.12.201-3

r
r

876.26
49.00
66,87
257,13

NSklady budricich obdobi predstavujri nSklady, Kor6 patria do roku 2014. Ide o poistenie 5ut
majetku MsL a hSjenky Bukovina, zamestnancov (lesnikov LS), kniZn6 periodikS, telef6nne poplatky
a n6jomn6 Mestu NovS Baia za priestory na Ulici bernolSkova (kancel5rie, gardie).

PASiVA
A

I. -

A V. Spolu vlastn6 imanie a z1vinky

riEet

411 10

42r

22
428 00

nSzov 6Etu
zSkladn6 imanie
zdkonn'i pridel do RF
nerozd. zisk minul'ich rokov
hoso.rnisledok po zdaneni

stav k 31.12.2013
16 597,00
9 722.50
111 199.56

48 494,43

B

I.

Rezervy z5konn6 kr5tkodob6

riiet

n5zov

323 10

rezerva na newd. dovolenkv

3 189,74

323 20

rezerva na AUDIT rok 2013
rezerua na teplo 2013

700,00

323 30

6itu

stav k 31.12.2lJ13

1495,59

Rezervy tvoria nevyrldtovan6 dovolenky za rok 2013 derpan6 v roku 2014, rezewa na AUDIT
za rok20L3, rezewa na energie (teplo za rok 2013).
B

II. Dlhodobfzlvdnky

riEet
472 10

n5zov ridtu

stav k 31.12.2013

zivdzW zo soc. fondu

639.34

Dlhodob6 zlvinlol vo rnf5ke 639,34 EUR
B

IIL

Krdtkodob6 zdviizky

fiet
32r

nazov

stav k 31.12.2OL9
4 4L3,57

331 10

zdvdzW z obchod. sWku
ostatn6 zttvdzkv /str. llstkrr/
nevyfaK, dod5vky, enerqie
nevyfakt. dod5vkv, telefony
neMaK. dod5vky, publik5c.
zamestnanci. mzdv

336 10

zridt. s in5t. soc. zabezped.

34t 10
342 t0

dai z priimov
dafi zo zdvislei dinnosti

659.95
33.39
56,78
5 179.14
3 262,10
6 929,76
688,97

343 00

DPH T2/20T3

t

345 10

dafi za ubvtovanie hdi. Buk.

10

325 15
326 10
326 20
326 40

76,95

6t6.77
15.05

KrStkodob6 zfvdzlc.l Woria z5vdzky z obchodn6ho styku (dod5vatelia), v lehote splatnosti vo
po lehote splatnosti vo vi5ke L76,2I EUR, stravn6 listky zamestnancov,
garSie, kancelSrie),
nevyfakturovan6 dod5vky energii (elektrick5 energia MsL Ul. Bernol5kova
telef6nnych poplatkov, publikScil mzdy zamestnancov I2120I3, zridtovanie s in5titriciami soc.
zabezpedenia 1212013, dafi zo z5vislej dinnosti I2120I3, dai z prijmov za rok 2013, DPH za 1212013,
dai za ubytovanie (hdjenka Bukovina) za IV.Q.2013.
rnfSke a 237,30 EUR a

-

KrStkodob6 zitvdzky vo uf5ke 22 932,37 EUR
Hospod5rsky uisledok za ridtovn6 obdobie 2013 po zdaneni 48 494,43 EUR
Majetok i nventarizovan,i na podsrivahornfch ridtoch

Prenajad majetok

Uiet

NSzov

705 10

lesn,i p6dnv fond
h6ienka Bukovina
pozemky

705 40
705 50

70s 60
705 70
705 B0
705 90

Bansk5 dolina
plantSZ Sarviz

stav k 31.12.2013
4 202 592,00
47 231.46
33 336.12
1 111.13

sklad drevnei hmoW ES

L6 300,44
10 557,60

DDHMaDDNMvoouZ.

31 s62,BB

Prenajat'f majetok spolu 4 342 691,63

EUR.

Prenajimatel'Mesto Novd Bafia prenechal ndjomcovi Mestslcim lesom spol, s r.o., Nov5 Bafia
na dodasn6 uZivanie lesn6 pozemky vo vlastnfctve Mesta Nov5 Bafia nach6dzajfce sa v k. ri. NovS
Baia a dhlSi majetok srivisiaci s dinnosfou spolodnosti. V priebehu roka 2013 sme na tomto majetku
evidovan6ho na podsrivahornfch ridtoch zaevidovali prfrastky:
Prirastky v roku 2013 na DDHM boli nasledovn6:
Hasiaci vak-Genfo
PC zostava lntel Pentiumc2130
22" LCD BENQ GL
Bounty Hunter ES (detektor kovov)
Dial'komer LEICA RANGEMASTER
Tachografov A karta, n5kl ad nf automobil
PC zostava lntel Core i3-4130

330,00
365,00
1

13,00

168,33
436,67

58,97
376,67

Prirastky v roku 2013 na DDNM boli nasledovne:

Office

2013

|

195,

Prirastky na DDHM a DDNM v pouZivanipredstavujri 2044,47 EUR

UnVtry v roku 2013 na DDHM boli nasledovn6

rodltad lntel Celeron
roditad lntel Celeron

84O,BC

813,91

Ubytky DDHM predstavujri 1 654,71 EUR
VyhlSsenia zamestnancov, 2e vSetky doklady dkajrlce sa stavu a pohybu hospodSrskych
prostriedkov boli predloZen6 inventarizadnej komisii a s[ priloZen6 k inventrire.
Udty,
Konfch
eviduje DHM, DNM, DDHM, DDNM, MTZ, nedokondend rnfroba,

na

sa

pokladfia, peiaZn6 prostriedky na ridtoch, ceniny, pohl?d5vky a zdvdzlol boli odkontrolovan6
s hlavnou knihou k 31.12.2013. Inventrirou neboli zisten6 Ziadne rozdiely. Rozdiel medzi
majetkom a zdvdzkami spolodnostije 186 013,49 EUR.
V Novej Bani dfia 31.03.2014

x5ffiffrh
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SorSva
o vykonani inventariz5cie majetku a zSvdzkov ku dfiu 31.12.2013

na Mestskom bytovom podniku Nov5 Baia s.r.o. v Novej Bani

a

i.

Z6sad
43L12002 Z. z. v zneni neskoriich predpisov
V srilade so z5konom o fdtovnfcWe
hospod5renia s majetkom'mesta Nov6 Baila na z5kladq prikazu prim5tora mesta tlov5 Baia Mgr, JSna

Havrana bola na Mestskom bytovom podniku v Novej Bani, s.r.o. ld'alej MsBP/ vykonan5 riadna
nehnutel'n6ho majetku, pokladnidn'fch
fyzickit inventira nehrqotn6ho, hmotn6ho hnutel'n6ho
hotovosti, dokladovej inrrcntfry cenin, preddavkov, zostatkov na fdtoch, pohl'addvok az|vdzkov,
majetku veden6ho na podsfvahornfch ridtoch ku diu 31.t2.2013'
Anna' Trnkusov6, dlenovia; Anna TuZinsk5, Karol
Inventarizadn5 komisia v zloZenf: predseda

a

-

a dokladovej inventriry majetku, vyhotovenim
inventfinych sripisov majetku a porovnanlm t'fchto s riitovn'imi stavmi, v pripade zisten'ich rozdielov
tieto vydislif a urdiY sp6sob ich vysporiadania. O rnfsledkoch inventariziicie boli splsan6 inventarizadn6
zdpisy. Inventarizadn6 rotdiely zisten6 neboli. Inventrirne sdpisy srihlasia so stbvom uveden'im vo

Tuiinski,' bola poveren6 vykonanim fyzickej

rnikaze Srivaha Ud POD 1-01.

Inventarizovan'i majetbk podl'a srivahy
AKTIVA

A.I. Ostatnf dlhodobf nehmotnri majetok 6iet 019

Stav

k 01.01.2013
Prfrastky
Ubytky
Stav k 31.12,2013

A.

2 36r,69

C

0r0r-

€
€

236L,69 €

II. Dlhodob'i hmotn'i majetok tiet022,

1. Stav ridtu 022 Prirastky
Ubytky
Stav k 31.12.2013

Samost. hnut,

veci

029
k 01.01.2013

t65 872,26C

0,-

€

4 258,18€
183 104,08 €

UUytot predstavuje odpredaj osobn6ho auta Skoda Felicia COMBI.
2. Stav ridtu 029

10 841,99 €

- Ostatn'i dlhodob'i hm. majetok k 1'1'2013

L54,59 e
r4t,3L €
L0 865,27 e

Prirastky
Ubytky
Stav k 31.12.2013

Prfrastky.ostatn6ho dlhodob6ho majetku - n5kup kopirky Brother za 10L,67 eur, vysavada Furio za

62,92 eur.
Unytot ostatn6ho dlhodob6ho majetku

-

vyradenie kopirky Canon za

l4I,3L eur, ktorej oprava

bola

nehospodSrna.

Majetok

je poisten'i pre prfpad znidenia majetku Zivelnou pohromou, pre pr[pad kr5deZe, poistenie

rodpouednosti za environrnentdlnu Skodu v poisfovniach Allianz

poisfovia,

-

Slovensk5 pois(ovila, KomunSlna

Koopera iiva.

B.I. Z5soby
Materi5l.na

sklade fidet 112 srav k 1.1'2013

4 365,44 €

3 40r,25 €

Materi5l na sklade ridet 112 stav k 31.12.2013

17 5L4,22€

B.III. KrStkodob6 pohl'ad5vky
B.IIL Kr6tkodob6 pohl'ad6vky: z toho za
- 1. rliet 311 - Odberatelia k 31. 12.2013

L5 422,20 €

a./ V lehote splatnosti:
- Za ostain6 sluiby n5jomcom, vlastnikom

185,33 €

b./ Po lehote splbtnosti:
-

za doddvku tepla - odberatelia

1 418,00 €

za dod6vku tepla a ost. sluiieb - n6jomcovia B 310,80 €
3 544,6t €
za n6jom - nSjomcovia
za ostatn6 sluZby

za wri&ovan6 sluZby vlastnikom
Spolu

bytov

373,64 €
1 589.82 €
15 236,87 C

pohl'ad5vky po lehote splatnosti sri vym5han6 sirdom vydanim platobn'fch rozkazov /1/ a exekudn'imi
konaniami lLOl, v jednom pripade je exek0cia na vypratanie bytu. V Styroch pripadoch sa pohl'ad5vky
vym5han6 exekrlciou splScaj[, jedna bola v roku 2014 uhraden5 cel6, v piatich pr(padoch sa v exekfcii

nadhlej pokraiuje.

- 2. 6Eet 343

- Dai z pridanei hodnoty
- nadmern'i odpodet za I2l20t3

2 092,22 €

Dafi z pridanej hodnoty

B.IV. FinanEnd
B.IV.1, Peniaze

6ity

t&y ZLt,2I3
349,69 €
748,40 €

1. 211 - Peniaze v pokladni
213 - Ceniny - stravn6 listky

2. Udty v bank5ch l()cty

+Ll

22I = I0 BeZn'f fdet VUB a soc.fond
22L - 30 Belny rldet fondqvi GF
,22! - 41 Terminovanf vklad 12 mesadn'i
,22! - , Bankov6 riity spolu:

147 030,68 €
L3B 949,75 €

,

126 988,73 €

4L2969,t6€,

bytov pri podpise zmluvy a sir na zSbezpeku pri
neplateni n5jomn6ho a ostatn'ich sluZieb spojen'fch s uZivanim byru v obytnom dome Pod Sekvojou
t7-23 a Pod Sekvojou 25-29.

Uiet ZZt

C.

, 30 - Tieto prostriedky vloZili n5jomcovia

iasov6 rozliSenie - 6det 381

C,1.

N6klady budrfrcich obdobi:
Poistenie majetku

Piedplatn6 odb. literatrlry, antivirus
Telef6nne poplatky
N6jomn6 za kanc, priestory, cjielhu a gar62

C.2

739,95 e
157,47 C
130,25 €
675,40 €

Spolu:

t7o3p7 €

Prfimy budicich obdobi:
ZWroby'a dodSvky tePla
Z ostatn'fch sluZieb /dod5vka vody, EE, ost./

354 478,94 €
53 322,23 €

Spolu:

4O7

8Ol'L7 €

PASiVA

A. Vlastn6 imanie
A.I. Ziikladn6 imanie - fdet 411
A.III. Zdkonny"rezervn'i fond - fdet 421

230

997,- €

17 130,43

C

A,IV. Vfsledok hospod5renia minulfch rokov
Udet

-

428

-

nerozdelen'f

zisk l20tl,20l2l

A.V. Vfsledok hospod5renia za

29 552,42C

6itovn6 obdobie po zdaneni

25 842,30

C

l2ot3l

B. Zildzky
B.I. Rezervy z6konn6 kr5tkodob6 - 6iet 323

- Mzdy za nevyderpanl dovolenku vr5tane soc. zabezpedenia
- Overenie ridtovnej zSvierky
- Rezerya na znedistenie ovzduSia z PK

899,44 C
727,60 €

rL2,74 €

t

Spolu:

739,78

C

B.II. Dlhodob6 zSvdzky
tir-:t

472

- Zlvdtzky zo sociSlneho fondu

2 063,98 €

B.III.

Kr5tkodob 6 zindzky
0det szr - Dod5vatelia
Udet 324 - PrUat6 preddavky
Uiet gZS - Osiatn6 zilvdzky
Udet 325 - Nevyfakturovan6 dodSvky
0det 331 - Zitvdzky vodi zamestnancom
Udet gEO - Zildtovanie s orgSnmi soc. poist. a zdr. poist.
Udet g+f - Dafiov6 zilitzkyldafi z prfmul
Udet S+Z - Ostatn6 priame dane ldair zoZCl
0det s+s - ostatn6 dane a poplatky
Udet 379 - Ind zttvdzky
tidet +zg - ostatn6 zilvitzky /garandn'i fond/
K 31.12.2013 bol garandn'i fond v jednom pripade vyderpan'f,

22 084,85 C
424 657,25C
5 379,57 C
L 042,33 €

4 048,95 C
272L,05 €
1 680,17 €
445,02€
243,82€
29,L6 €
L39 657,41€

C. iasov6 rozli5enie
6det gA+ - V'inosy budrlcich obdobi bezopl. prevod

34 076,30 €

PK

Maietok i nventa rizova n,f na pod sriva hoWch riEtoch
Podsrivahovf riiet 751
Budovy na b'ivanie v spr6ve

4

BBB 435,96 €

Mestslci bytov'i podnik Nov5 Baia, s.r,o. k 31, 12, 2013 spravoval 136 bytov'fch jednotiek lb. j.l,z
toho 52 l".ytov Pod Sekvojou L7-23,39 b$ov Pod Sekvojou 25-29, 24 bytov pod Sekvojou 3I-33, L7
bytov PoiJ Sekvojou 37-45, 1 byt na ul. Stirrova L7, L byt na Stadi6ne na Dlhej hike, 1 byt v KD na
St5loch, 1 byt v KD na Bukovine, objekt soci5lneho b'ivania v Starej Hute /nie je obWanyl. Tieto
sri vo vlastnictve mesta, V roku 2013 sa uskutodnili 3 v'fmeny n5jomn'fch bytov na ul. Pod Sekvojou.

bfi

Podsfvahovf 6ilet752
Tepeln6 zariadenia v pren6jme

547 874,92€

-

plynov6 kotolne lPKl: PK Stfrova, PK Pod Sekvojou, PK N5breZn5,
Tepeln6 zariadenia vpren6lme
pK Cintorinska, PK Svantnerova, PK Domu sluZrcb, PK Mestslci irad, z ktonich sa zabezpeduje
dodSvka tepla a teplej vody pre odberatel'ov. Hodnota tepeln'ich zariadeni v pren5jme ie 547 874,92
€.

Podsfvahovfr tEet754

pperatlvna evidencia /oTEI majetku k 1.1.2013

'

3 272,60

C

43,19 €
0,00 €
3 229,42e

Ubytky
Prirastky
Stav k 3L.L2.2013

majetku veden6ho v OTE - 43,18 eur. Vyraden6 boli 4 kusy plechov'ich Satnikov, derpadlo
ponorn6,' zSvitniky, zvarovaci transformStor. Uveden6 predmety boli zastara16, opotrebovan6,
nevyhovovali bezpednosti pri pr5ci.
UOytot<

fdtry, na ktonich sa eviduje dlhodob'i hmotn'i majetok, nehmotn'i majetok, materi6l na sklade,
pokladfia, pefiaZn6 prostriedky na rldtoch, ceniny, pohl'adSvky a z6vdzky boli odkontrolovan6 a neboli
zisten6 mank5 a prebytky na majetku.
Rozdiel majetku a zlvdzkov Mestsk6ho bytov6ho podniku Nov5 Baha s, r. o. je 337 598,45 €.

ilt$T$l{Y

BYT0VY

p00titl(

|t0VA BAilA, s,ro

Bemc{akov-a 11 968 01 F.i0VA

rCO:366

MzTj

BAM

rc DPH St\2022102467

V Novej Bani, dila 13.03.2014

HotS

Anna
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konatel' spolodnosti
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Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa k 31.12.2013
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie
Zdroj Ekonom.
klasifik.
100
41 111003
41 121001
41 121002
41 121003
41 133001
41 133003
41 133004
41 133006
41 133012
41 133013
41 133014
41 134001
200
41 212002
41 212003
41 212003
41 221004
41 221004
41 222003
41 222003
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223001
41 223004
41 229005
41
242
41 292006
41 292008
41 292009
41 292017
41 292019
41 292027
230
43
231
43
231
43
231
43 233001
43 233001

Názov
Daňové príjmy
Výnos dane z príjmov poukázaný samos.
Daň z nehnuteľností - z pozemkov
Daň z nehnuteľností - zo stavieb
Daň z nehnuteľností - z bytov
Daň za psa
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za predajné automaty
Daň za ubytovanie
Daň za užívanie verejného priestranstva
Poplatok za komunálne odpady
Daň za jadrové zariadenia
Daň z úhrad za dobývací priestor
Nedaňové príjmy
Z prenajatých pozemkov
Z prenajatých budov, priestorov a obj.
Z prenajatých budov - kultúrne domy
Správne poplatky za výherné prístroje
Správne poplatky - ostatné
Pokuty MsP
Pokuty ostatné
Zo vstupného OKI
Za registráciu čitateľov MsK
Za predaj vstupeniek na NBJ
Za zberné suroviny
Preddavky na teplo
Refundácie služieb
Refundácie (GP a ZP, OKI, správa)
Odpadové vody Tajch
Chata Tajch
Denné centrum seniorov LIPA
Opatrovateľská služba
Ošetrovanie materiálu CO
Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov
Preplatky EE, teplo za rok 2012
Za prieskumné územie
Propagácia
Cintorínske poplatky
Iné príjmy (známky pre psa, sobáše)
Príjmy za prebytočný hnuteľný majetok
Za znečisťovanie ovzdušia
Úroky z bežných účtov
Príjmy z náhrad poistného plnenia
Z výťažkov z lotérií
Príjmy z odvodu TS
Príjmy - vratky
Za prekládku odpadu
Náhrada škody a mylné platby
Kapitálové príjmy
Príjmy z predaja budov
Príjmy z predaja bytov
Príjmy z predaja kapitálových aktív
Príjmy z predaja pozemkov
Právo na odstrel

Pôvodný rozpočet 2013

v eur

Rozpočet 2013 po 8. zmene

bežný
kapitálový finančné rozpočet
bežný
kapitálový finančné rozpočet
rozpočet rozpočet
operácie spolu
rozpočet rozpočet
operácie spolu
2 352 387
0
0 2 352 387 2 351 860
0
0 2 351 860
1 843 000
1 843 000 1 843 000
1 843 000
52 000
52 000
52 000
52 000
220 000
220 000
220 000
220 000
6 200
6 200
6 200
6 200
5 900
5 900
5 900
5 900
100
100
100
100
66
66
66
66
2 500
2 500
2 500
2 500
5 697
5 697
5 170
5 170
179 640
179 640
179 640
179 640
36 753
36 753
36 753
36 753
531
531
531
531
480 719
0
0
480 719
503 243
0
0
503 243
195 580
195 580
195 580
195 580
82 500
82 500
88 750
88 750
500
500
968
968
28 500
28 500
28 500
28 500
11 768
11 768
11 768
11 768
1 500
1 500
1 500
1 500
0
0
0
0
6 500
6 500
10 650
10 650
2 000
2 000
2 000
2 000
900
900
900
900
11 686
11 686
11 686
11 686
7 150
7 150
7 150
7 150
15 000
15 000
15 000
15 000
1 100
1 100
1 100
1 100
1 800
1 800
1 800
1 800
640
640
640
640
195
195
195
195
6 000
6 000
6 000
6 000
370
370
370
370
93 828
93 828
93 828
93 828
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
250
250
250
0
0
0
0
1 300
1 300
1 300
1 300
300
300
300
300
0
0
781
781
8 300
8 300
8 300
8 300
0
0
10 875
10 875
0
0
0
0
3 052
3 052
3 052
3 052
0
0
0
0
0
125 861
0
125 861
0
125 861
0
125 861
100 000
100 000
100 000
100 000
0
0
0
0
22 922
22 922
22 922
22 922
2 939
2 939
2 939
2 939

Skutočnosť k 31.12.2013
bežný
kapitálový finančné rozpočet
rozpočet rozpočet operácie spolu
2 237 758
0
0
2 237 758
1 712 319
1 712 319
61 114
61 114
233 986
233 986
6 484
6 484
6 011
6 011
100
100
66
66
3 977
3 977
4 855
4 855
171 562
171 562
36 753
36 753
531
531
523 201
0
0
523 201
196 285
196 285
98 361
98 361
1 178
1 178
15 600
15 600
20 926
20 926
2 040
2 040
1 775
1 775
11 218
11 218
1 603
1 603
900
900
9 034
9 034
6 600
6 600
13 740
13 740
1 474
1 474
2 230
2 230
665
665
329
329
7 184
7 184
315
315
93 828
93 828
7 331
7 331
2 690
2 690
454
454
10
10
603
603
132
132
1 364
1 364
41
41
893
893
9 201
9 201
10 875
10 875
891
891
2 888
2 888
543
543
0
30 071
0
30 071
0
0
125
125
100
100
26 620
26 620
3 226
3 226

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie
Zdroj Ekonom.
klasifik.
310
72
311
72
311
72
311
72
311
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
111 312001
11S1 312001
11S2 312001
11S1 312001
11S2 312001
11T1 312001
11T2 312001
11H
312007
11H
312008
111 312012
111 312012
111 312012
111 312012
111 312012
111 312012
320
111 322001
11S1 322001
11S2 322001
11S1 322001
11S2 322001
1151 322001
1152 322001
111 322001

Pôvodný rozpočet 2013

Rozpočet 2013 po 8. zmene

Skutočnosť k 31.12.2013

Názov

bežný
kapitálový finančné rozpočet
bežný
kapitálový finančné rozpočet
rozpočet rozpočet
operácie spolu
rozpočet rozpočet
operácie spolu
Granty a transfery bežné
583 910
0
0
583 910
640 837
0
0
640 837
Grant na jarmok
0
0
2 100
2 100
Grant pre MsP
0
0
70
70
Dar na šport
0
0
100
100
Dar
0
0
Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP
2 400
2 400
2 400
2 400
Transfer zo ŠR na stravu detí v HN
5 000
5 000
5 000
5 000
Transfer zo ŠR na školské pomôcky
1 300
1 300
1 300
1 300
Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy
9 575
9 575
9 575
9 575
Transfer zo ŠR na ZŠ odchodné
0
0
2 735
2 735
Transfer zo ŠR na ZŠ dopravné
973
973
973
973
Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ
9 091
9 091
9 091
9 091
Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu
2000
2 000
1200
1 200
Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu
5320
5 320
Transfer z MDVaRR na cestnú infraštrukt.
0
0
24201
24 201
Transfer zo ŠR na voľby do VÚC
0
0
6720
6 720
Transfer zo ŠR na školstvo 5 % mzdy
0
0
25 756
25 756
Transfer z MK SR na reštaurov.súsošia sv. trojice15988
15 988
10000
10 000
Transfer z MV a RR na rekonštr.chodníkov
9834
9 834
9834
9 834
Transfer z MV a RR na rekonštr.chodníkov
0
0
0
0
Transfer z ERDF na čistiacu techniku
0
0
3700
3 700
Transfer z ERDF na čistiacu techniku
0
0
0
0
Transfer na VPP - ESF
0
0
0
0
Transfer na VPP - ŠR
0
0
0
0
Transfer od obcí na záujmové vzdelávanie
0
0
2419
2 419
Transfer z BBSK na "Týždeň športu"
0
0
910
910
Transfer zo ŠR na matriku
9 757
9 757
9 890
9 890
Transfer zo ŠR na miestne komunikácie
394
394
397
397
Transfer zo ŠR na životné prostredie
800
800
792
792
Transfer zo ŠR na pobyt občanov
2 442
2 442
2 493
2 493
Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp.
502 154
502 154
502 154
502 154
Transfer zo ŠR na stavebný úrad
6 882
6 882
7 027
7 027
Granty a transfery kapitálové
0
253 799
0
253 799
0
262 119
0
262 119
Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu
0
0
5 320
5 320
Transfer z MVaRR na rekonštr.chodníkov
46 850
46 850
46 850
46 850
Transfer z MVaRR na rekonštr.chodníkov
0
0
0
0
Transfer z ERDF na čistiacu techniku
0
0
Transfer z ERDF na čistiacu techniku
0
0
Transfer z MHSR na verejné osvetlenie
185 165
185 165
185 165
185 165
Transfer z MHSR na verejné osvetlenie
21 784
21 784
21 784
21 784
Transfer zo ŠR na prevenciu kriminality
0
3 000
3 000
Spolu:
3 417 016
379 660
0 3 796 676 3 495 940
387 980
0 3 883 920

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou
Základná škola prenesené kompetencie
18 300
Základná umelecká škola
20 903
Centrum voľného času
11 400
Materská škola Nábrežná
19 929
Vlastné príjmy školských zariadení:
70 532
Príjmy celkom:

3 487 548

0
379 660

28 573
24 129
17 208
29 131
99 041

0

0 3 867 208 3 594 981

387 980

0

18 300
20 903
11 400
19 929
70 532

bežný
kapitálový finančné rozpočet
rozpočet rozpočet operácie spolu
710 675
0
0
710 675
2 100
2 100
100
100
140
140
7 000
7 000
3 267
3 267
6 888
6 888
1 643
1 643
8 417
8 417
2 735
2 735
842
842
11 745
11 745
1200
1 200
24201
5738
25 755
10000
8783
1033
17593
2070
239
42
3321
910
9 891
397
793
2 493
544 312
7 027
0

3 471 634

273 901
5 320
41 918
4 932
10 542
1 240
185 165
21 784
3 000
303 972

0

24 201
5 738
25 755
10 000
8 783
1 033
17 593
2 070
239
42
3 321
910
9 891
397
793
2 493
544 312
7 027
273 901
5 320
41 918
4 932
10 542
1 240
185 165
21 784
3 000
3 775 606

0

28 573
24 129
17 208
29 131
99 041

31 828
24 128
16 381
30 125
102 462

0

0

31 828
24 128
16 381
30 125
102 462

0 3 982 961

3 574 096

303 972

0

3 878 068

0

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Program Zdroj
podprogram

1.
1.1.
1.1.
1.2.
1.2.
1.3.
1.3.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.
2.1.
2.1.
2.2.
2.3.

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

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

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

7.
7.1.

8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Funkčná
klasifik.

Názov

Výdavky verejnej správy
Správa mesta
Správa mesta (MK, ŽP, REGOP)
Stavebný úrad
Stavebný úrad
41
Menšie obecné služby
11T1
Menšie obecné služby
11T2
Menšie obecné služby
41
Poslanci
41
GP,znalecké posudky, poplatky
43
Výkupy pozemkov
41
Finančná a rozpočtová oblasť
41
Transakcie verejného dlhu
41
Členské príspevky združeniam
111
Voľby do BBSK
Poskytovanie služieb zákazníkom
41 01.3.3
Matrika
111 01.3.3
Matrika
41 08.3.0
SOZA
41 08.3.0
Údržba mestského rozhlasu - TS
Verejný poriadok a bezpečnosť
41 03.1.0. Mestská polícia prevencia
41 03.1.0. Mestská polícia represia
72 03.1.0. Mestská polícia represia
41 04.2.1.3. Veterinárna oblasť
41 03.2.0. Požiarna ochrana
41 02.2.0. Civilná ochrana
Propagácia a prezentácia mesta
41 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta
Cestná doprava
41 04.5.1. Cestná doprava autobusové spoje
41 04.5.1
Cestná doprava - TS
41 04.5.1. Údržba MK
41 04.5.1. Zimná údržba MK
41 04.5.1
Ostatné výdavky na dopravu
111 04.5.1. Údržba MK
41 04.5.1
Rekonštrukcia chodníkov
41 04.5.1.
Chodník Tajch - TS
46 04.5.1.
Chodník Tajch - TS
41 04.5.1. Oporný múr Šibeničný vrch
41 04.5.1. Chodník Hrádza
Zlepšenie odpadového hospodárstva
41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi - TS
41 05.1.0. Nakladanie s komunálnymi odpadmi
41 05.1.0. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov
41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na SITU
41 05.1.0. Čistenie verejných komunikácií
41 05.1.0
Čistenie verejných komunikácií - TS
41 05.1.0
Čistiaca technika
Správa prenajímaného majetku
41 06.6.0. Výdavky na nebytové priestory
Prostredie pre život
41 04.1.1. Spoločná správa - TS
41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami
41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV
41 05.2.0. Kanalizácia Hrádza BD A3
41 05.2.0. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska
41 06.2.0. Vodná nádrž Tajch - PD na rekonštrukciu
41 06.2.0. Verejná zeleň - TS
41
111
41
111

01.1.1.6
01.1.1.6
01.1.1.6
01.1.1.6
01.1.1.6
01.1.1.6
01.1.1.6
01.1.1.6
01.1.1.6
01.1.1.6
0.1.1.2
01.7.0.
08.4.0
01.6.0.

Pôvodný rozpočet 2013
bežný
kapitálový finančné rozpočet
rozpočet rozpočet
operácie spolu
495 624
6 763 271 238
773 625
425 347
0
425 347
3 636
3 636
10 289
10 289
6 882
6 882
740
740
0
0
0
0
8 660
8 660
3 200
3 200
6 763
6 763
2 680
2 680
31 540
271 238
302 778
2 650
2 650
0
0
15 418
0
0
15 418
4 361
4 361
9 757
9 757
800
800
500
500
99 717
12 000
0
111 717
0
0
0
92 894
12 000
104 894
0
0
410
410
5 913
5 913
500
500
9 735
2 280
0
12 015
9 735
2 280
12 015
311 466
96 270
0
407 736
32 600
32 600
278 866
18 270
297 136
109 716
18 270
127 986
49 778
49 778
119 372
119 372
0
0
0
8 000
8 000
20 000
20 000
50 000
50 000
0
0
0
0
194 322
0
0
194 322
89 883
0
89 883
65 952
65 952
23 931
23 931
81 000
0
0
81 000
23 439
0
0
23 439
11 585
11 585
11 854
0
11 854
69 425
69 425
69 425
69 425
239 039
347 781
0
586 820
123 945
0
123 945
6 828
0
0
6 828
6 290
6 290
538
538
0
0
0
736
10 000
10 736
41 994
41 994

Rozpočet 2013 po 8. zmene
bežný
kapitálový
rozpočet rozpočet
499 425
7 063
418 537
300
3 682
10 289
7 027
740
0
0
8 660
3 200
6 763
2 680
31 540
6 350
6 720
15 105
0
3 006
9 890
965
1 244
101 537
18 930
550
8 000
92 894
10 930
70
1 610
5 913
500
8 597
1 280
8 597
1 280
355 966
108 759
38 300
293 415
10 258
72 202
10 258
104 432
116 781
24 201
50
26 801
21 200
50 000
0
500
210 732
0
91 566
0
70 399
21 167
81 000
0
38 166
0
16 822
21 344
0
57 828
57 828
239 951
284 161
123 815
0
7 138
0
6 600
538
0
0
736
9 660
37 621

finančné rozpočet
operácie spolu
271 238
777 726
418 837
3 682
10 289
7 027
740
0
0
8 660
3 200
6 763
2 680
271 238
302 778
6 350
6 720
0
15 105
3 006
9 890
965
1 244
0
120 467
8 550
103 824
70
1 610
5 913
500
0
9 877
9 877
0
464 725
38 300
303 673
82 460
104 432
116 781
24 201
26 851
21 200
50 000
0
500
0
210 732
91 566
70 399
21 167
0
81 000
0
38 166
16 822
21 344
57 828
57 828
0
524 112
123 815
0
7 138
6 600
538
0
10 396
37 621

Skutočnosť k 31.12.2013
bežný
kapitálový finančné rozpočet
rozpočet rozpočet operácie spolu
440 597
2 713 270 108
713 418
371 118
300
371 418
3 683
3 683
7 109
7 109
7 027
7 027
619
619
239
239
42
42
3 919
3 919
720
720
2 413
2 413
2 700
2 700
31 867
270 108
301 975
5 817
5 817
5 737
5 737
14 661
0
0
14 661
2 678
2 678
9 891
9 891
848
848
1 244
1 244
96 761
17 608
0
114 369
557
6 678
7 235
88 845
10 930
99 775
100
100
1 319
1 319
5 625
5 625
315
315
9 242
1 177
0
10 419
9 242
1 177
10 419
354 183 102 177
0
456 360
38 953
38 953
290 979
6 216
297 195
69 766
6 216
75 982
104 432
104 432
116 781
116 781
24 201
24 201
50
26 801
26 851
68 667
68 667
0
0
0
0
493
493
210 738
0
0
210 738
91 566
0
91 566
70 399
70 399
21 167
21 167
81 006
0
0
81 006
38 166
0
0
38 166
16 822
16 822
21 344
0
21 344
51 657
51 657
51 657
51 657
233 784 281 313
0
515 097
123 451
0
123 451
6 915
0
0
6 915
6 288
6 288
627
627
0
0
0
736
8 640
9 376
35 826
35 826

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
ProgramZdroj Funkčná
podprogram
klasifik.
8.6.
41 06.2.0.
8.7.
41 06.4.0.
8.7.1.
41 06.4.0.
8.7.2.
41 06.4.0.
8.7.2.
52 06.4.0.
8.7.2.
1151 06.4.0.
8.7.2.
1152 06.4.0.
8.8.
41 06.6.0.
8.9.
41 08.4.0.
8.10.
41 08.1.0.
8.11.
41 06.6.0.
8.12.
41 05.2.0.
9.
9.1.
41 08.1.0
9.2.
41 08.1.0
9.2.
11H 08.1.0
9.2.
72 08.1.0
9.3.
41 08.1.0.
9.3.1.
41 08.1.0.
9.3.2.
41 08.1.0.
9.4.
41 08.1.0.
9.5.
41 08.1.0.
10.
10.1.
41 08.2.0
10.2.
08.2.0.5.
10.2.1.
41
10.2.2. 41+111
10.2.3. 41+111
10.3.
41 08.2.0.9.
10.4.
41 08.2.0.9
10.5.
41 08.2.0.9.
10.5.
72 08.2.0.9.
10.6.
08.2.0.5.
10.7.
08.2.0.9.

11.
11.1.
09.1.2.

11.1.1.

11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.
11.2.

09.5.0.1.
09.5.0.2
09.1.1.
09.5.0.
41 09.5.0

12.
12.1.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.3.
12.4.
12.4.1.
12.4.2.

41
41
41
41
41

10.1.2
10.2.0
10.2.0
10.2.0.2
10.4.0.3

111 10.7.0
41 10.7.0.1

13.
13.1.

41 04.4.3.

Názov

Pôvodný rozpočet 2013

Rozpočet 2013 po 8. zmene

bežný
kapitálový finančné rozpočet
rozpočet rozpočet
operácie spolu
500
500
45 706
245 491
0
291 197
45 706
0
0
45 706
0
38 543
38 543

Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov
Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie - TS
Modernizácia verejného osvetlenia
Modernizácia verejného osvetlenia
Modernizácia verejného osvetlenia
Modernizácia verejného osvetlenia
Občianska vybavenosť - TS-WC
10 233
Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS
8 897
Rekreačné a športové služby -TS
200
WC LIDL - PD
0
WC a sprchy Tajch
0
Šport
88 958
Rekreačné a športové služby-chata
1 520
Šport
42 806
Šport (BBSK)
0
Šport (dar)
0
Správa štadióna
16 632
Odber vody na polievanie trávnatej plochy
500
Príspevok na správu štadióna - TS
16 132
Multifunkčné ihrisko
Športovisko ul. Školská
28 000
Kultúra
158 392
Kultúrne služby-pamätníky
156
Mestská knižnica
40 365
Knižnica
31 345
Doplnenie knižničného fondu
2 500
Ochrana knižničného fondu
6 520
Kultúrne služby
84 199
ZPOZ
4 665
Novobanský jarmok
8 019
Novobanský jarmok
0
Pamiatková starostlivosť rešt.súsošia sv.Trojice 20 988
Kultúrne centrum
0
Vzdelávanie
1 505 446
Školstvo
1 504 981
Základná škola Jána Zemana
651 523
ZŠ
511 468
CVČ
22 785
ŠKD
49 685
ŠJ
67 585
Základná umelecká škola
298 704
Centrum voľného času
105 421
MŠ Nábrežná
425 484
Cirkevné školské zariadenia
23 849
Mládežnícky parlament
465
Sociálna pomoc a sociálne služby
75 311
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
400
Staroba
67 651
Denné centrum seniorov LIPA
7 715
Opatrovateľská služba
59 936
Rodina a deti
300
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
6 960
Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdzi
6 300
Jednorazové dávky soc.pomoci
660
Rozvoj mesta
0
Projektové dokumentácie - ÚPD
0
Programy spolu
3 262 853

185 165
21 783
0
6 285
23 505
2 500
60 000
0

0

0
0
122 922

0

0

0

0

0

0
0

122 922
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

2 050
2 050
590 066

0
271 238

21 783
10 233
15 182
23 705
2 500
60 000
88 958
1 520
42 806
0
0
16 632
500
16 132
0
28 000
281 314
156
40 365
31 345
2 500
6 520
84 199
4 665
8 019
20 988
122 922
1 505 446
1 504 981
651 523
511 468
22 785
49 685
67 585
298 704
105 421
425 484
23 849
465
75 311
400
67 651
7 715
59 936
300
6 960
6 300
660
2 050
2 050
4 124 157

Skutočnosť k 31.12.2013

bežný
kapitálový finančné rozpočet
rozpočet rozpočet
operácie spolu
500
500
52 982
245 491
0
298 473
52 932
0
0
52 932
50
38 543
38 593

9 103
6 786
1 270
0
0
89 576
1 520
42 806
910
100
16 240
1 150
15 090
28 000
155 839
156
32 492
30 992
1 500
0
86 729
4 165
15 197
2 100
15 000
0
1 484 833
1 484 368
666 395
525 145
24 432
49 234
67 584
275 690
87 157
429 549
25 577
465
76 111
400
67 951
8 015
59 936
800
6 960
6 300
660
0
0
3 295 500

185 165
21 783
0
300
28 686
0
24
177

0

177
0
129 996

0

0

0

0

6 520

6 520
0

123 476
3 344
3 344
1 244
0
0
0
1 244

0
0
0

0
2 100

0

0

0

0

0

0

0

2 050
0
2 050
555 760 271 238

21 783
9 103
7 086
29 956
0
24
89 753
1 520
42 806
910
100
16 240
1 150
15 090
177
28 000
285 835
156
39 012
30 992
1 500
6 520
86 729
4 165
15 197
2 100
15 000
123 476
1 488 177
1 487 712
667 639
525 145
24 432
49 234
68 828
275 690
87 157
431 649
25 577
465
76 111
400
67 951
8 015
59 936
800
6 960
6 300
660
2 050
2 050
4 122 498

bežný
kapitálový finančné rozpočet
rozpočet rozpočet operácie spolu
32
32
50 603 245 492
0
296 095
50 553
0
0
50 553
50
38 543
38 593

9 103
5 848
1 270
0
0
86 430
1 121
42 320
910
140
16 101
1 011
15 090
25 838
148 102
60
32 914
31 414
1 500
0
80 440
2 391
15 197
2 100
15 000
0
1 486 850
1 486 850
696 524
566 092
20 229
47 014
63 189
261 545
85 810
417 394
25 577
0
70 681
400
60 391
5 506
54 885
743
9 147
8 532
615
0
0
3 203 686

185 165
21 784
0
0
27 157
0
24
177

0

0

0

0

177
0
7 074

0

6 520

6 520
0

554
3 344
3 344
1 244
0
0
0
1 244

0
0
0

0
2 100

0

0

0

0

0

0

0

60
60
415 643

0
270 108

185 165
21 784
9 103
5 848
28 427
0
24
86 607
1 121
42 320
910
140
16 101
1 011
15 090
177
25 838
155 176
60
39 434
31 414
1 500
6 520
80 440
2 391
15 197
2 100
15 000
554
1 490 194
1 490 194
697 768
566 092
20 229
47 014
64 433
261 545
85 810
419 494
25 577
0
70 681
400
60 391
5 506
54 885
743
9 147
8 532
615
60
60
3 889 437

Finančné operácie
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie
Zdroj Ekonom.
131c
46
46
52

klasifik.
453
454001
454002
513001

Názov
Zosatok prostriedkov ZŠ rok 2012
Prevod prostriedkov z rezerv. fondu
Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania
Bankový úver krátkodobý na moderniz. VO
Spolu:

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

Pôvodný rozpočet 2013
bežný
kapitálový
rozpočet rozpočet

Rozpočet 2013 po 8. zmene

finančné rozpočet
operácie spolu
50 000
206 949
256 949

bežný
kapitálový
rozpočet rozpočet

0
50 000
0
206 949
256 949

Pôvodný rozpočet 2013
224 695
-210 406

Skutočnosť k 31.12.2013

finančné rozpočet
operácie spolu
195
195
74 705
74 705
0
206 949
206 949
281 849
281 849

Rozpočet 2013 po 8. zmene
299 481
-167 780
14 289

-14 289

kapitálový finančné rozpočet
rozpočet operácie spolu
195
195
0
0
0
206 949
206 949
207 144
207 144

Skutočnosť k 31.12.2013
370 410
-111 671
131 701

10 611
0

bežný
rozpočet

258 739
-62 964

142 312

195 775

2. Rozpočet mesta
Rozpočet mesta na rok 2013 bol schválený uznesením MsZ č. 109/2012 zo dňa 13.12.2012
v členení príjmy vrátane finančných operácií 4 124 157 eur, výdavky vrátane finančných operácií
4 124 157 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 224 695
eur, kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 210 406 eur. Výsledkom rozpočtového hospodárenia
mal byť prebytok 14 289 eur, ktorý pokryl schodok finančných operácií vo výške 14 289 eur.
V priebehu roka 2013 bolo urobených 8 zmien rozpočtu, z toho 4 zmeny boli schválené na
zasadnutí MsZ a to v apríli, júni, októbri a v decembri, 2 rozpočtové opatrenia – povolené prekročenie
výdavkov a viazanie rozpočtovaných výdavkov boli schválené v súlade s VZN v rámci kompetencií
primátora mesta, 1 rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov bolo v rámci kompetencií
riaditeľky ZUŠ a v decembri po MsZ bolo 1 rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci kompetencií riaditeľky MŠ Nábrežná, ktorý neovplyvnil celkovú výšku rozpočtu.
Plnenie rozpočtu sa uvádza vzhľadom k poslednej 8. zmene rozpočtu.
Plnenie rozpočtu vrátane hodnotenia plnenia programov bolo hodnotené v MsZ k 30.6.2013
samostatnou správou.

V tabuľke sumarizácia, ale aj v tabuľke záverečný účet je uvedený pôvodný rozpočet, posledné 8.
rozpočtové opatrenie a skutočnosť k 31.12.2013. 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 – úver krátkodobý, 72 – prijaté granty, dary, 111 –
prostriedky štátneho rozpočtu, 131c – prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2012, 11H – z rozpočtu
obce a VÚC, 1151 –– z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 11S1 – z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja II. programové obdobie.

Sumarizácia

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Výsledok hospodárenia
Finančné operácie príjmy
Finančné operácie výdavky
Finančné operácie

Celkový rozpočet

Pôvodný
Rozpočet
rozpočet
po 8. zmene
3 487 548
3 594 981
3 262 853
3 295 500
224 695
299 481
379 660
387 980
590 066
555 760
- 210 406
- 167 780
14 289
131 701
256 949
281 849
271 238
271 238
- 14 289
10 611

0

142 312
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Skutočnosť
k 31.12.2013
3 574 096
3 203 686
370 410
303 972
415 643
- 111 671
258 739
207 144
270 108
- 62 964

195 775

%
99,42
97,21
78,35
74,79

73,49
99,58

3. Rozbor plnenia príjmov
Bežné príjmy
•

Daňové príjmy

Výnos dane poukázaný samospráve – v pôvodnom rozpočte je schválená čiastka 1 843 000 eur.
V skutočnosti mesto obdržalo 1 712 319 eur, čo je v porovnaní s pôvodným rozpočtom plnenie na
92,91 % a v porovnaní s rozpočtom štátu, ktorý je aktualizovaný k 3.7.2013 vo východiskových
štatistických údajoch Ministerstva financií vo výške 1 722 446 eur, je to plnenie na 99,41 %.
Už v priebehu roka sa javilo, že plánovaný rozpočet sa nenaplní. Najprv sme v 2. zmene rozpočtu
viazali výdavky vo výške 25 459 eur, potom v 6. zmene rozpočtu bolo viazanie zrušené a bol
vytvorený prebytkový rozpočet s prebytkom vo výške 142 312 eur, čo sa ukázalo správne – výnos
dane bol menší o 130 681 eur (vytvorený prebytok vykryl tento výpadok dane). V porovnaní
s rozpočtom štátu mesto dostalo o 10 127 eur na výnose daní z príjmov menej.

Výnos dane z príjmov v roku 2013
250 000
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50 000
0
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mesiace

Daň z nehnuteľností - pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z približného prepočtu, nakoľko pre
zdaňovacie obdobie 2013 došlo k zmene sadzieb dane z pozemkov. Predpokladaná výška dane sa dala
určiť až po vyrubení všetkých predpisov. Na základe zaslaných upomienok boli uhradené nedoplatky
za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v približnej výške 10 000 eur.
Rozpočet za daň z pozemkov, stavieb a bytov bol spolu 278 200 eur, skutočnosť je vyššia o 23 384
eur, t.j. 301 584 eur.
Daň za psa - rozpočet bol stanovený podľa počtu psov evidovaných v meste. V roku 2013 bolo
evidovaných celkovo 804 daňovníkov dane za psa, ktorí chovali celkovo 872 psov, z toho 784 psov
bolo chovaných v rodinných domoch, 77 psov v bytoch, 10 psov bolo využívaných na podnikateľské
účely a 1 psa chovala právnická osoba, ktorá nebola zriadená na podnikanie. Suma úhrady za rok
2013 vo výške 6011 eur pozostáva z 5 846 eur uhradených za rok 2013 a 165 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 2013 bolo v meste prevádzkovaných 7 ks
nevýherných hracích prístrojov, zdanené boli sadzbou podľa VZN 16,60 eur za jeden prístroj. Jeden
daňovník si nesplnil svoju daňovú povinnosť.
Daň za predajné automaty - v roku 2013 boli v meste prevádzkované 2 ks predajných automatov.
Daň bola vypočítaná a vyrubená sadzbou podľa VZN 33,20 za 1 prístroj. Obaja 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 2013 bola podľa VZN 0,35 eura na
jednu osobu a prenocovanie. Platitelia odviedli daň za viac prenocovaných osôb ako sa predpokladalo,
rozpočet bol 2 500 eur a skutočný príjem 3 977 eur.
Daň za užívanie verejného priestranstva – v rozpočte na začiatku roka sa uvažovalo s príjmom
vo výške 5 697 eur. Z toho 5 000 eur za zabratie verejného priestranstva počas jarmoku a 697 eur za
priestranstvo pod garážami. Rozpočet príjmov bol znížený na 5 170 eur, skutočnosť je 4 855 eur, z
toho príjmy za užívanie verejného priestranstva vo výške 4 473 eur sú za predajné miesta a kolotoče
počas organizovania jarmoku a príjmy vo výške 382 eur sú od viacerých daňovníkov za užívanie
verejného priestranstva (plachtové garáže, jednorazové platby). Príjmy sú nižšie, než boli plánované.
Poplatok za komunálne odpady - miestny poplatok bol určený vo výške 0,0547 eur na osobu a
deň, čo predstavovalo ročný poplatok vo výške 19,96 eur na jednu osobu. Celková výška poplatku
s prihliadnutím na zmiernenie tvrdosti zákona a možné odpustenie poplatku pre určité osoby z dôvodu
pobytu v zahraničí, návštevy školy mimo mesta, resp. zaplatenie v inej obci, bola prepočítaná vo výške
179 640 eur, ktorú sa však nepodarilo naplniť. Rozdiel činí 8 078 eur. Uhradený celoročný poplatok vo
výške 171 562 eur je zložený zo zaplatenia poplatku za rok 2013 vo výške 163 676 eur a za roky
2002-2011 vo výške 7 886 eur. Nedoplatky z minulých rokov správca poplatku uplatňuje v exekučnom
konaní, resp. poskytuje možnosť splácania nedoplatkov v 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 vyrubená daň, ktorá bola
daňovníkom uhradená v plnej výške 36 753 eur.
Daň z úhrad za dobývací priestor - mesto dostáva každoročne od Obvodného banského úradu
v Banskej Bystrici 50 % z úhrady za dobývací priestor, ktorý sa nachádza na území mesta, čo je 531
eur.

•

Nedaňové príjmy

Z prenajatých pozemkov – sú to príjmy z prenajatých mestských pozemkov – lesy, umiestnenie
stánkov, reklamné panely, lom, terasy, vykrývače, záhradky. Nájomníci uhrádzajú nájomné priebežne
v zmysle nájomných zmlúv. Príjmy sú vo výške 196 285 eur, čo je o 705 eur viac, ako bolo
rozpočtované. Pozitívne plnenie rozpočtu ovplyvnilo zvýšenie nájomného za reklamné panely
a uhradenie nedoplatkov z roku 2012.
Z prenajatých budov, priestorov a objektov - príjmy na nájomnom za nájom nebytových
priestorov predstavujú čiastku spolu 98 361 eur, z toho nájom nebytových priestorov 92 111 eur
a prenájom priestorov počas novobanského jarmoku 6 250 eur.
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Prenájom nebytových priestorov - rozpočet bol 82 500 eur, skutočnosť je o 9 611 eur vyššia.
Nájomníci priebežne nájomné uhrádzajú. Časť príjmov je nájomné z roku 2012, ktoré bolo uhradené
v roku 2013 vo výške 4 020 eur. Zvýšenie príjmov ovplyvnilo obsadenie nebytového priestoru na ulici
Bernolákovej č. 11 (optika) ponukovým konaním o čiastku 4 000 eur a obsadenie voľných priestorov
pre MsL, s.r.o. a MsBP, s.r.o.. Na nedoplatky na nájomnom, nedodržanie termínov splatností sú
nájomníci upozorňovaní upomienkami.
Novobanský jarmok – za prenájom priestorov počas novobanského jarmoku mesto získalo 6 250 eur.
Z prenajatých domov – kultúrne domy - sú tu zahrnuté príjmy z prenájmu kultúrnych domov
Bukovina, Štále a kina Vatra (kinosála, vestibul) spoločenstvám, organizáciám a umeleckým
agentúram na umelecké vystúpenia, či organizáciu príležitostných zábav, podnikateľským subjektom
na predaj v menšom rozsahu.
Pôvodný plán bol 500 eur, v úprave zvýšený na 968 eur, skutočnosť bola 1 178 eur (vestibul kina
Vatra prenajatý 8 x, kinosála 8 x, KD Štále 3x, KD Bukovina 1x).
Zvýšený príjem na prenájme bol spôsobený záujmom o samostatný prenájom vestibulu kina Vatra,
hlavne za účelom výkupu zlata a na modlitbové stretnutia.
Kino Vatra bolo okrem platených nájmov prenajaté viackrát aj bezplatne a to pre ZŠ sv. Alžbety,
Gymnázium F. Švantnera, SOŠ Obchodu a služieb, nácviky Divadelného súboru MÚZA, LDO pri ZUŠ
a seniorom z DCS LIPA.
Správne poplatky za výherné prístroje - pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z počtu prístrojov
prevádzkovaných v meste v roku 2012 (19 ks), t.j. 28 500 eur. V priebehu roku 2013 si podali žiadosti
o udelenie individuálnej licencie na rok 2014 traja prevádzkovatelia a licencia bola udelená na 10
kusov výherných prístrojov. Výška správneho poplatku je 1 500 eur za 1 prístroj. Príjem bol 15 600
eur. Rozpočet nebol naplnený o 12 900 eur. Počet prístrojov prevádzkovaných v meste od roku 2010
každoročne klesá – 25 ks, 22 ks, 19 ks, 10 ks. Prevádzkovatelia hazardných hier viac využívajú
prevádzkovanie videohier, ktoré je pre nich z hľadiska správnych poplatkov finančne výhodnejšie.
V správnych poplatkoch za VP sú zahrnuté aj správne poplatky za vydanie stanoviska k umiestneniu
hazardných hier v štyroch prípadoch a správny poplatok za jednu zmenu udelenej licencie.
Správne poplatky ostatné – rozpočet bol stanovený odhadom v porovnaní s predchádzajúcim
rokom vo výške 11 768 eur. Nebola zohľadnená zmena zákona o správnych poplatkoch, v ktorom sa
tieto najmä za úsek stavebného úradu zvyšovali. Skutočnosť je 20 926 eur, čo je o 9 158 eur viac.
Celkový príjem na úseku výstavby, životného prostredia a správy majetku mesta bol vo výške 12 090
eur (rozpočet 4 698 eur), z toho za stavebný úrad, dopravné stavby, drobné stavby, stavebné
úpravy, udržiavacie práce, za povolenie vjazdov 11 180 eur, za vydanie povolení na vodné stavby
370 eur, za zvláštne užívanie miestnych komunikácií tzv. rozkopávky 235 eur, za povolenie výrubu
stromov 150 eur, ostatné - potvrdenie o veku stavby 35 eur, za povolenie reklamných zariadení
120 eur.
Poplatky za matričné úkony - výpis z knihy matrík, potvrdenia o vydaní rodných listov, rozpočet bol
1 500 eur, skutočnosť 1 834 eur, zvýšenie je spôsobené väčším záujmom občanov o matričné úkony.
Správne poplatky za vystavenie spoplatneného potvrdenia o trvalom pobyte sú vo výške 520 eur –
počet vydaných potvrdení za trvalý pobyt je 97.
Správne poplatky za rybársky lístok – vydali sme celkom 114 kusov rybárskych lístok, z toho bezplatne
26 kusov (deti do 15 rokov veku a rybárska stráž) a 88 kusov (ročných, trojročných, mesačných a
týždenných). Príjem bol 917 eur.
Správne poplatky za overovanie listín a dokumentov – príjem je vo výške 5 524 eur a závisí hlavne od
požiadavky občanov, ktorí žiadajú overiť rôzne druhy listín, dokumentov. Z dôvodu výhodnejšieho
poplatku naše služby využívajú častejšie ako u notárov, kde je poplatok za overenie vyšší.
Správne poplatky za iné spoplatnené potvrdenia sú vo výške 41 eur.
Pokuty MsP – rozpočet naplánovaný vo výške 1 500 eur bol naplnený na 1 895 eur. Udelených bolo
viac pokút (viď merateľné ukazovatele). Okrem toho sú tu zaúčtované pokuty vo výške 145 eur, ktoré
boli udelené Okresným úradom pri prejednávaní priestupkov spôsobených občanmi Novej Bane.
Pokuty ostatné - nerozpočtujú sa, skutočnosť je vo výške 295 eur za úrok z omeškania za
oneskorené platby nájomného za nebytové priestory a 1 480 eur za pokuty za priestupky voči
stavebnému zákonu.
Zo vstupného OKI - je to vstupné z kultúrnych podujatí, ktoré sa konali počas roka. Pôvodný plán
bol 6 500 eur, v úprave bol navýšený na 10 650 eur, skutočnosť bola 11 218 eur. Zvýšený príjem
spôsobili tri komerčné profesionálne predstavenia s vyšším vstupným (Lordi, Fragile a Ryba v trojke).
Počas roka bolo usporiadaných 32 kultúrnych podujatí, z toho 12 so vstupným a 20 bez vstupného.
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Podujatia bez vstupného sú v spolupráci s miestnymi školami a organizáciami alebo samostatne (Vitaj
Veľká Noc, Stavanie mája, Prehliadka ľudového spevu a hudby a pod.)
Za registráciu čitateľov MsK – rozpočet bol 2 000 eur, skutočnosť 1 603 eur.
Z toho registrácia dospelých čitateľov 1 092 eur, detských čitateľov 147 eur, za kopírovanie 7 eur,
za tlač 17 eur, za upomienky 230 eur, za MVS 66 eur, za predaj kníh 15 eur, za stratu kníh 29 eur.
Nakoľko od marca 2012 bola čitateľom sprístupnená služba online katalóg, ktorá umožňuje dopredu
upozorniť čitateľa na skoré vrátenie kníh, plánované príjmy naplnené neboli (menšie príjmy za
upomienky o 179 eur). V rámci „Týždňa slovenských knižníc“ bolo poskytnuté čitateľom do 15 rokov
bezplatné registrovanie a odpustenie pokút za nedodržanie výpožičnej doby 1 mesiac. V tomto období
bolo zaregistrovaných 126 čitateľov do 15 rokov, čo by predstavovalo príjem 126 eur. Znova poklesol
aj počet registrovaných dospelých čitateľov.
Za predaj vstupeniek na NBJ – z predaja zlosovateľných vstupeniek na Novobanskom jarmoku
mesto získalo 900 eur. Predaj sa uskutočňoval 1 deň - tombola bola 1x.
Za zberné suroviny – v zmysle zákona o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť zber druhotných
surovín. Príjem za predaj vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov - odovzdaný papier,
sklo, plasty, pneumatiky a elektroodpad je vo výške 5 944 eur a príjem vo výške 3 090 eur je
príspevok z recyklačného fondu za odovzdané odpady v roku 2012. Rozpočet bol 11 686 eur,
skutočnosť 9 034 eur, príjmy sa nenaplnili o 2 652 eur, nižšie sú aj za predaj vyseparovaných zložiek
odpadu aj z recyklačného fondu.
Preddavky na teplo - nájomníci v priestoroch bývalého SSŠ ul. Školská 25, Nábrežnej 21
a Cintorínskej 3 platia v zmysle nájomných zmlúv aj zálohové platby štvrťročne za plyn a teplo.
Rozpočet bol 7 150, skutočnosť 6 600 eur. Zo strany nájomcov sa vyskytujú nedoplatky na
zálohových platbách za objekty na ul. Nábrežnej a na ul. Školskej, čo nepriaznivo ovplyvňuje plnenie
rozpočtu. Nájomníci boli na nedoplatky upozorňovaní upomienkami.
Refundácie služieb – sú to príjmy za služby v prenajatých priestoroch. Príjmy sú nižšie ako bolo
predpokladané, rozpočet 15 000 eur, skutočnosť 13 740 eur. Z toho čiastku 1 691 eur predstavujú
úhrady faktúr za energie, ktoré boli splatné v roku 2012 a úhrada vystavených faktúr bola prevedená
po splatnosti v roku 2013 a úhrady faktúr, ktoré boli vymáhané súdne. Ďalšie príjmy sú za energie
dodávateľmi mestu vyfakturovane a nájomníkmi spotrebované v roku 2012-2013 a to voda 4 620
eur, EE 5 474 eur, plyn 1 508 eur, teplo 75 eur, poistenie 367 eur, upratovanie 5 eur.
Refundácie (GP a ZP, OKI, správa) – rozpočet je vo výške 1 100 eur, skutočnosť 1 474 eur,
z toho:
- refundácie za geometrické plány 262 eur,
- za znalecké posudky 470 eur,
- za spotrebovanú vodu za byt v KD Bukovina 143 eur
- na základe vyúčtovania spotreby plynu a el. energie za MsÚ 599 eur
Odpadové vody Tajch – Mesto Nová Baňa má s užívateľmi napojenými na kanalizáciu mesta –
čističku uzatvorené zmluvy, kde je uvedené, že množstvo vypustených odpadových vôd vychádza
z množstva odobratej vody z verejného vodovodu na základe odpisu vodomeru SVPS, a.s., Banská
Bystrica podľa ich odpočtového cyklu. Príjmy za vypúšťanie odpadových vôd v lokalite Tajch do
mestskej čističky boli rozpočtované vo výške 1 800 eur, skutočnosť je 2 230 eur.
Chata Tajch – príjmy sú od rekreantov na chate na Tajchu za nájom, spotrebovanú el. energiu
a vodu. Chata sa poskytuje zamestnancom MsÚ a ich rodinným príslušníkom. V letnom období ju
využívajú na týždenné rodinné rekreácie. Príjmy sa podarilo naplniť v plánovanej výške 665 eur.
Denné centrum seniorov LIPA – ročný členský príspevok je vo výške 1,5 eura na osobu a povinný
je ho uhradiť každý člen DSC Lipa. Počet členov je 125, čo by predstavovalo 188 eur. Príspevok je
uhradený vo výške 329 eur, čo vzniklo vybratím členského poplatku nielen za rok 2013, ale aj za rok
2014 v decembri 2013 a odvedením na účet mesta.
Opatrovateľská služba - príjem je od občanov za výkon opatrovateľskej služby vyberaný v zmysle
platného VZN. Rozpočet bol 6 000, skutočnosť 7 184 eur. O tieto služby je väčší záujem zo strany
obyvateľov odkázaných na tento druh sociálnej služby.
Ošetrovanie materiálu CO – v zmysle platnej dohody získavame z ObÚ Žiar nad Hronom finančný
príspevok na odmenu pre skladníka CO. Rozpočet bol 370 eur, v skutočnosti sme obdržali 315 eur,
ktoré boli následne vyplatené skladníkovi, ktorý má na starosti ošetrovanie materiálu CO.
Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – MsBP mesačne odvádza mestu časť nájomného na
splátku úrokov a úveru za bytovky A3 na Hrádzi 5 379,57 eur a A4 na Hrádzi 2 439,49 eur. Za rok je
to 93 828 eur.
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Preplatky EE, teplo za rok 2012 - na základe vyúčtovania spotreby plynu a el. energie za MsÚ,

kultúrne domy a prenajímané objekty za rok 2012 mesto obdržalo preplatky vo výške 7 331 eur.
Za prieskumné územie - od Ministerstva životného prostredia SR bol poukázaný príjem 2 690 eur
za dobývací priestor Veľké Pole za vyhľadávací ložiskový geologický prieskum. Čiastka je vypočítaná
v rozhodnutí ministerstva za časť katastra Novej Bane.
Príjmy z propagácie – pôvodne neboli plánované, vzniknuté príjmy vo výške 454 eur boli za predaj
propagačného materiálu – 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.
Cintorínske poplatky - je to príjem za obnovu hrobových miest. Príjem rozpočtovaný nebol,
nakoľko správu poplatkov za hrobové miesta vykonávajú Technické služby mesta. Po ukončení
nájomného vzťahu s nájomcom cintorína Jozefom Adamcom, ktorý správu poplatku vykonával
v prospech MsÚ, boli dlžníci vyzvaní na zaplatenie nájomného za hrobové miesta. Na základe výzvy
mesta bol uhradený jeden nedoplatok 10 eur.
Iné príjmy (za známky pre psa, sobáše) – známky pre psa rozpočtované neboli, za sobáše bol
rozpočet 250 eur.
- Náhradné známky pre psa - poplatok za vydanie náhradnej známky pre psa pri jej strate (v
zmysle VZN č. 6/2009 o verejnom poriadku) sa vyberá vo výške 1,65 eur. Príjem v roku 2013 bol vo
výške 87 eur, čo predstavuje náhradu za stratu 53 známok za psa.
- Sobáše, pohreby, cudzí – v priebehu roka boli tri sobáše konané mimo obradnej miestnosti a štyri
sobáše, kedy snúbenci nemali trvalý pobyt v Novej Bani. Poplatky boli spolu 516 eur.
Príjmy za prebytočný hnuteľný majetok - príjmy plánované neboli, ale na základe kontroly
vybavení detských ihrísk SOI Banská Bystrica, ktorá konštatovala, že tento výrobok je určený len na
privátne používanie v jednej rodine, a následne prikázala odstránenie preliezky v detskom parku na
ul. Štúrova, ústredná inventarizačná komisia odporučila detské preliezky vyradiť a predať ako
neupotrebiteľný hnuteľný majetok. Získané bolo 50 eur. Vyradený bol aj ďalší prebytočný a
neupotrebiteľný majetok, za predaj ktorého bolo získané 82 eur a to za skrinky 45 eur a za zbrane
MsP 37 eur.
Za znečisťovanie ovzdušia – poplatok uhrádzajú v zmysle vyhlášky malí znečisťovatelia
ovzdušia, ktorým na základe priznaní bol mestom vyrubený poplatok vo výške 1 384 eur. Uhradený
bol vo výške 1 364 eur. V rozpočte pre rok 2013 bolo uvažované s príjmom vo výške 1300 eur,
zvýšenie podľa priznaní nebolo do rozpočtu zapracované. Nedoplatok vznikol nezaplatením niektorými
poplatníkmi i napriek výzve.
Úroky z bežných účtov – banky znížili úrokové sadzby, úroky z účtov mesta sú vo výške 41 eur.
Príjmy z náhrad poistného plnenia – na základe oznámenia škodovej udalosti na pracovnom stroji
traktor Valiant, ku ktorej došlo 23.4.2013 rozbitím zadného skla, poisťovňa Kooperatíva v mesiaci
august preplatila časť škody vo výške 623 eur. V mesiaci október poisťovňa na základe reklamácie
doplatila k už poskytnutej náhrade čiastku 158 eur. Celková náhrada od poisťovne za poškodené sklo
bola vo výške 781 eur. Na objekte Zvonička vznikla škoda v mesiaci jún 2013 poškodením strešnej
krytiny. Škoda bola uplatňovaná v Komunálnej poisťovni, a.s., ktorá mestu poukázala náhradu škody
vo výške 112 eur.
Z výťažkov z lotérií – 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 2013 bolo v meste prevádzkovaných 11 takýchto terminálov a 4 prevádzkovatelia
stávkových hier.
Príjmy z odvodu TS - po vysporiadaní finančných vzťahov TS s rozpočtom zriaďovateľa za rok 2012,
odviedli TS na účet mesta 10 875 eur, čo predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté
mestom v roku 2012 .
Príjmy – vratky - v roku 2013 boli refundované náklady na mzdy za IC za mesiac november 2012 vo
výške 230 eur (z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte IC boli uhradené v roku 2012 z
propagácie), a náklady vo výške 365,40 eur za zálohy za elektrickú energiu za rok 2012. Pozostalými
boli refundované náklady na prevoz a kremáciu zosnulého z roku 2010 vo výške 200 eur, preplatok za
rádiostanice za rok 2012 vo výške 16 eur, vrátené exekučné trovy vo výške 71,40 eur, preplatok za
poskytnuté služby na akcii “modernizácia verejného osvetlenia“ – telefónne poplatky firmou O2 vo
výške 6,56 eur a 1,56 eur za poskytnutú informáciu.
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Za prekládku odpadu - v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi Mestom Nová Baňa a Sita Kalná, a.s.
(pre mesto zabezpečuje zneškodňovanie komunálneho odpadu), táto odvádza mestu poplatok vo
výške 5 % z celkového množstva komunálneho odpadu, ktorý v období december 2012 až december
2013 bol evidovaný prekládkovou stanicou SITA Slovensko, a.s. od všetkých dodávateľov odpadov.
Dodávatelia odpadov sú všetky organizácie, s ktorými SITA obchoduje. Cez prekládkovú stanicu SITA
Nová Baňa prešlo oproti predpokladu menej odpadov, príjmy boli vo výške 2 888 eur, rozpočtovaná
suma sa nenaplnila (rozpočet je 3 052 eur).
Príjmy – náhrada škody a mylné platby - v roku 2010 bola mestu spôsobená škoda na majetku
mesta, rozsudkom Okresného súdu v Žiari nad Hronom zo dňa 18.5.2011 bol povinný uznaný vinným
zo spáchania prečinu krádeže tým, že odpílil hliníkovú oznamovaciu tabuľu v areáli futbalového
štadióna v Novej Bani a súd mu uložil povinnosť nahradiť Mestu Nová Baňa škodu vo výške 538 eur.
Táto škoda bola uhradená 17.5.2013.
V mesiaci január 2013 bola na účet Mesta Nová Baňa pripísaná suma 5 eur bez variabilného symbolu,
prípadne inej identifikácie platby. Do dnešného dňa sa nepodarilo platbu identifikovať.

•

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja budov - plán príjmov pre rok 2013 je vo výške 100 000 eur, skutočné príjmy boli
vo výške 0 eur. Plánované príjmy neboli naplnené z dôvodu, že Komisia výstavby, životného prostredia
a majetkovej navrhla budovy, ktoré boli predmetom predaja (objekt Cintorínska 146/7 – bývalé sídlo
MsBP spol. s r.o., objekt M.R. Štefánika 691/27 – bývalé sídlo MsL spol. s r.o., objekt Andreja Kmeťa
604/7 – bývalý Mestský klub a objekt MsK, Andreja Kmeťa 602/11) ponúknuť do nájmu.
Príjmy z predaja bytov - v roku 2011 bola uzatvorená dohoda o splátkach zľavy z kúpnej ceny
predaného bytu do osobného vlastníctva. Dlžníčka spláca túto zľavu a úroky. V roku 2013 zaplatila
125 eur.
Príjmy z predaja kapitálových aktív – po nákupe nového vozidla Škoda Roomster pre potreby
Mestskej polície bolo vyradené a predané doterajšie vozidlo MsP Seat Inca. Predajom ponukovým
konaním sa získalo 100 eur.
Príjmy z predaja pozemkov - rozpočet je vo výške 22 922 eur, skutočné príjmy boli vo výške
26 620 eur. V skutočnosti sú príjmy vyššie než boli plánované. I napriek tomu, že príjmy sa nenaplnili
o plánované predaje pozemkov na ul. Hájles a Bôrina, v príjmoch z predaja pozemkov sú prostriedky
za majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov s Národnou diaľničnou spoločnosťou a.s. – tento predaj
nebol plánovaný v roku 2013. Skutočné príjmy sú za:
- predaj pozemkov – zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam, ul. Nálepkova, 185 eur,
- predaj pozemkov – zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam, ul. Dlhá lúka, 390 eur,
- predaj pozemkov – majetkovoprávne vysporiadanie stavby rýchlostnej cesty „R1 Nová Baňa –
obchvat“, ul. Železničný rad, Školská, 16 729 eur,
- predaj pozemkov – Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 1/2013 na predaj pozemkov na výstavbu
pravoslávneho chrámu, osadenia zvonice, na parkovacie plochy a vstup do chrámu, 1 euro,
- predaj pozemku na poľnohospodárske účely a zriadenie vecného bremena v prospech mesta –
zámer mesta č. 3/2012, lokalita Matiašova chrasť, 7 605 eur,
- predaj pozemku – zabezpečenie prístupu k rodinnému domu časť Chotár, 240 eur,
- predaj pozemkov – majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov priľahlých k pozemkom kupujúcich,
ul. Májová, 140 eur,
- predaj pozemku – zabezpečenie prístupu k RD ul. Kamenárska, 1 300 eur,
- zámena pozemkov – majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ul. Vršky, 30 eur.
Právo na odstrel - sú to príjmy z nájmu výkonu práva poľovníctva na pozemkoch začlenených do
mestského poľovného revíru v zmysle platnej nájomnej zmluvy od:
 Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa - 2 172,55 eur - alikvotná čiastka za obdobie od
24.5.2013 vrátane (podpis zmluvy o užívaní poľovného revíru Háj) do konca kalendárneho
roku (222 dní) zo sumy 3 571,99 eur ( ročná úhrada za užívanie poľ. revíru).
 PZ HÁJ - 1 007,70 eur - alikvotná čiastka za 127 dní z 2 935,52 eur mínus alikvotná čiastka za
127 dní z 39,83 eur (hradená za jedného člena MPZ pracujúceho v MsL).
 MsL - 13,86 eur - alikvotná čiastka za 127 dní z 39,83 eur (hradená za jedného člena MPZ
pracujúceho v MsL).
 PZ Kamenica - 32,15 eur - pozostávajúca z platieb: 4,63 eur - platba za výkon práva
poľovníctva PZ Kamenica a 27,52 eur - doplatok PZ Kamenica za výkon práva poľovníctva
vyplývajúci z dodatku č.1 ku nájomnej zmluve.
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Rozpočet je 2 939 eur, skutočnosť 3 226 eur – vyššie plnenie príjmov je na základe nových zmlúv

•

Granty a transfery bežné

Granty
Grant na jarmok – na úhradu kultúrnych programov počas novobanského jarmoku boli poskytnuté
dary vo výške 2 100 eur.
Grant pre MsP - jedným občanom bol doručený finančný dar vo výške 30 eur a ďalším občanom vo
výške 70 eur, určený na prácu mestskej polície. Z týchto prostriedkov bol zakúpený ďalekohľad.
Dar na šport – dar 40 eur bol poskytnutý na podujatie Mesto v pohybe a 100 eur bolo poskytnuté na
beh Tajchová osmička.
Dar – mestu bol poskytnutý dar vo výške 7 000 eur bez určenia účelu použitia.
Transfery - mesto obdržalo v priebehu roka 23 rôznych transferov.
Kód zdroja 111
Transfer na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ
Pôvodný rozpočet bol 2 400 eur, upravený rozpočet 2 400 eur, skutočnosť 3 267 eur.
Transfer z Okresného úradu Banská Bystrica odboru školstva je určený na výchovu a vzdelávanie
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ Jána Zemana. V 1. polroku 2013 podľa stavu k
15.9.2012 evidovala ZŠ 31 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, za obdobie 09-12/2013
podľa stavu k 15.9.2013 vykázaného v EDUZBERE mala ZŠ 36 žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Na 1 prepočítaného žiaka (32,67 prepočítaný počet) zo sociálne znevýhodneného
prostredia bol transfer vo výške 100 eur.
Transfer zo ŠR na stravu detí v HN - finančné prostriedky sú pravidelne mesačne poukazované zo
štátu pre deti v hmotnej núdzi na stravovanie. Pôvodný rozpočet bol 5 000 eur, upravený rozpočet
5 000 eur, skutočnosť 6 888 eur.
Transfer zo ŠR na školské pomôcky – finančné prostriedky sú dvakrát ročne poukázané zo štátu
pre deti v hmotnej núdzi na nákup školských pomôcok. Pôvodný rozpočet bol 1 300 eur, upravený
rozpočet 1 300 eur, skutočnosť 1 643 eur.
Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy
Pôvodný rozpočet bol 9 575 eur, upravený rozpočet 9 575 eur, skutočnosť 8 417 eur.
Z uvedenej sumy bolo 5 876 eur prijatých za vzdelávacie poukazy pre ZŠ Jána Zemana a 2 541 eur
pre Centrum voľného času. Prostriedky sme dostali za prijaté vzdelávacie poukazy ZŠ Jána Zemana
202,6 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov, CVČ – 87,6 – priemerný počet prijatých
vzdelávacích poukazov. Hodnota 1 vzdelávacieho poukazu v roku 2013 bola 29 eur. Rozpis bol znížený
o prostriedky za poukazy za žiakov, ktorí v školskom roku 2012/2013 neabsolvovali predpísaný počet
hodín záujmového vzdelávania.
Transfer na odchodné ZŠ
Pôvodný rozpočet bol 0 eur, upravený rozpočet 2 735 eur, skutočnosť 2 735 eur.
Rozpočet aj skutočnosť je vo výške prijatých nenormatívnych prostriedkov na odchodné pre 2
zamestnancov ZŠ Jána Zemana vo výške 2 funkčných platov.
Transfer zo ŠR na dopravné ZŠ
Pôvodný rozpočet bol 973 eur, upravený rozpočet 973 eur, skutočnosť 842 eur.
Skutočnosť je vo výške prijatých prostriedkov z Okresného úradu Banská Bystrica odboru školstva. Ide
o transfer na dopravné pre 8 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.
Transfer zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
Pôvodný rozpočet bol 9 091 eur, upravený rozpočet 9 091 eur, skutočnosť 11 745 eur.
Plnenie rozpočtu je vo výške prijatých prostriedkov z Okresného úradu Banská Bystrica odboru
školstva, ktoré sme dostali namiesto školného za predškolákov zo strany štátu. Na jedného
prepočítaného predškoláka (73 prepočítaný priemerný stav predškolákov) bola pridelená suma cca
13,40 eur/1 mesiac. Počet predškolákov za 1. polrok 2013 v MŠ Nábrežná podľa stavu k 15.9.2012 bol
71 (vrátane elokovaných tried), počet predškolákov za 09-12/2013 podľa stavu k 15.9.2013 bol 77.
Transfer z MK SR na Doplnenie knižničného fondu – na Ministerstvo kultúry bola podaná
žiadosť o dotáciu - bol podaný projekt na nákup kníh do Mestskej knižnice vo výške 2 000 eur. Po
schválení projektu vo výške 1 200 eur, bol následne upravený aj rozpočet.
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Transfer z MDVaRR na cestnú infraštruktúru – na základe uznesenia Vlády SR boli obciam
a mestám poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej
infraštruktúry po zimnej prevádzke. Na základe zohľadnenia dĺžky miestnych komunikácií pre mesto
Nová Baňa bola poukázaná čiastka 24 201 eur.
Transfer zo ŠR na Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013 (dve kolá) - transfer
v celkovej výške 6 720 eur bol pridelený zo štátu na zabezpečenie činnosti súvisiacej s organizáciou
volieb do orgánov samosprávnych krajov. Po vyúčtovaní výdavkov bola časť vo výške 982 eur vrátená,
transfer bol 5 738 eur.
Transfer zo ŠR na školstvo 5 % mzdy
Pôvodný rozpočet bol 0 eur, upravený rozpočet 25 756 eur, skutočnosť 25 755 eur.
Prostriedky prijaté z Ministerstva financií boli určené na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov
regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenia §
5 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, ktorým sa upravujú platové tarify
pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 7 zákona č. 553/2003 Z. z.
o 5 % a na rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu platov nepedagogických zamestnancov
regionálneho školstva zodpovedajúce úrovni 5 % tarifných platov na obdobie roka 2013. Suma dotácie
bola rozdelená v zmysle upraveného rozpočtu nasledovne – CVČ pri ZŠ J. Zemana 410 eur, ŠJ pri ZŠ
J. Zemana 1 114 eur, Základná umelecká škola 8 743 eur, Centrum voľného času 2 452 eur, Materská
škola 12 816 eur, CVČ pri ZŠ sv. Alžbety 220 eur.
Transfer z MK SR na reštaurovanie súsošia sv. trojice - na základe podaného projektu na
Obnovu Súsošia sv. Trojice ul. Bernolákova Nová Baňa – I. etapa bolo Ministerstvom kultúry
z požadovaných 15 988 eur poskytnuté 10 000 eur na reštaurovanie súsošia. I. etapa spočíva
v prípravných prácach, demontáži ohrozujúcich kovových atribútov a kamennej holubice a upevnení
uvoľnených a rozrušených častí kamennej hmoty.
Kód 11T1 a 11T2 Európsky sociálny fond 2. Programové obdobie
Transfer na VPP – ESF a ŠR - poskytuje ÚPSVaR Banská Štiavnica na základe zmluvy a
predložených žiadostí o úhradu platby. Poskytnutá čiastka je na nákup osobných ochranných pomôcok
pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačné práce v meste. Z príjmu je 85 %, t.j. 239 eur
hradené z ESF a 15 %, t.j. 42 eur zo štátneho rozpočtu.
Kód 11H
Transfer od obcí na záujmové vzdelávanie
Pôvodný rozpočet bol 0 eur, upravený rozpočet 2 419 eur, skutočnosť 3 321 eur.
Prostriedky prijaté z rozpočtu obcí sú na zabezpečenie záujmového vzdelávania detí z jednotlivých
obcí, a to: Orovnica 912 eur, Brehy 720 eur, Tekovská Breznica 610 eur, Rudno nad Hronom 462 eur,
Veľká Lehota 199 eur, Žarnovica 147 eur, Voznica 84 eur, Tekovské Nemce 53 eur, Kozárovce 50 eur,
Horné Hámre 30 eur, Malá Lehota 30 eur, Čaradice 24 eur, z celkovej sumy 3 321 eur je 1 246 eur
použitých v ZŠ Jána Zemana a 2 075 eur v Centre voľného času.
Transfer z BBSK na „Týždeň športu“ – bol poskytnutý vo výške 910 eur na zabezpečenie 10.
ročníka Týždňa športu pre všetkých.
Kód zdroja 111 Transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy
Transfery na prenesené kompetencie - na matričnú činnosť, stavebný úrad, miestne
komunikácie, životné prostredie, pobyt občanov - boli rozpočtované na každý transfer odhadom
v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Skutočnosť bola vo výške uvedenej v oznámení z príslušných
úradov.
Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie ZŠ
Pôvodný rozpočet bol 502 154 eur, upravený rozpočet 502 154 eur, skutočnosť 544 312 eur.
Skutočnosť je vo výške prijatých normatívnych prostriedkov z Krajského školského úradu v roku 2013.
Prostriedky boli pridelené podľa počtu žiakov - k 15.9.2012 bol evidovaný stav žiakov 401,
k 15.9.2013 bol počet žiakov 397. 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 osobné náklady (tu boli dofinancované predovšetkým kreditové príplatky).

•

Granty a transfery kapitálové

Transfer z MK SR na Ochranu knižničného fondu – v pôvodnom rozpočte bol plánovaný ako
bežný transfer, následne bol presunutý do kapitálového transferu, nakoľko predmetom projektu je
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obstaranie elektromagnetického systému ochrany knižničného fondu – brány, elektronika, nálepky,
montážny materiál, a práce. Transfer bol obdržaný v rozpočtovanej výške 5 320 eur.
Transfer zo ŠR na prevenciu kriminality - v rámci výzvy vyhlásenej Radou vlády SR pre prevenciu
kriminality mesto v mesiaci január 2013 spracovalo a podalo žiadosť o dotáciu na osadenie troch
statických meračov rýchlosti vozidiel, a to na ul. Školská v oboch smeroch z dôvodu dennodennej
vysokej kumulácie školopovinných detí, nakoľko sa v priamej blízkosti nachádzajú dve základné školy,
Základná škola Jána Zemana a Cirkevná základná škola sv. Alžbety a na ul. Starohutská v smere do
mesta, kde opakovane dochádza ku kolíziám, nehodám a poškodzovaniu majetku obyvateľov
bývajúcich v rodinných domoch v priamej blízkosti komunikácie. Mesto bolo úspešné a z Ministerstva
vnútra SR obdržalo z programu ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku 3 000 eur na
financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Pomaly ďalej zájdeš“.
•

Transfery z Eurofondov

Kód zdroja 11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja II. Programovacie obdobie
Rekonštrukcia chodníkov v meste – bežný a kapitálový transfer
Projekt Mesta Nová Baňa v rámci regionálneho operačného programu, prioritnej osi 4 – Regenerácia
sídiel, opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel bol zrealizovaný a stavebne ukončený v roku 2012. Záverečnou
žiadosťou o platbu mesto v roku 2012 požiadalo o refundáciou nákladov za externý manažment, za
verejné obstarávanie, projektové práce a časť stavebných prác. Žiadosť nebola ku koncu roku 2012
zo strany riadiaceho orgánu vybavená. Refundácia oprávnených nákladov vo výške 56 666 eur bola
uskutočnená v priebehu I. štvrťroka 2013 a finančné prostriedky boli poukázané na účet mesta
v členení bežný a kapitálový transfer a v každom na prostriedky z EFRR a spolufinancovanie štátu.
Transfer bol poukázaný v plánovanej výške.
Nákup čistiacej techniky – bežný a kapitálový transfer
V rámci Operačného programu Životné prostredie Mesto Nová Baňa realizovalo projekt: „Nákup
čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Nová Baňa“. Vozidlá s príslušnými zariadeniami boli
dodané už v roku 2011. Transfer z uplatnenej záverečnej žiadosti o platbu z roku 2011 nebol zo strany
riadiaceho orgánu uhradený ani k 31.12.2012. Dôvodom je, že riadiaci orgán vykonal spätnú kontrolu
verejného obstarávania a konštatoval pochybenie a to potencionálne porušenie princípov č. 25/2006
Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a smernice 2004/18/EC – nediskriminácie a rovnakého
zaobchádzania záujemcov s návrhom na korekciu vo výške 5 % z hodnoty predmetnej zákazky, čo
predstavuje sumu 28 491 eur, s čím sa nesúhlasilo zo strany mesta a finančné prostriedky neboli
riadiacemu orgánu uhradené. Na základe toho MŽP Bratislava odstúpilo dokumentáciu verejného
obstarávania na kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie za účelom prekontrolovania procesu
verejného obstarávania na predmet zákazky. Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil správnosť
postupu a nepotvrdil pochybenie v procese verejného obstarávania. MŽP Bratislava akceptovalo
rozhodnutie ÚVO, odstúpilo od vymáhania nezrovnalosti a následne transfer zo záverečnej platby vo
výške 31 445 eur v podrobnom členení na bežný a kapitálový transfer a v každom transfere na
prostriedky z EFRR a spolufinancovanie štátu, poukázal na účet mesta. Finančné prostriedky sa stali
príjmom rozpočtu roku 2013.
Kód zdroja 1151 Európsky fond regionálneho rozvoja
Modernizácia verejného osvetlenia – kapitálový transfer
V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 2 – Energetika,
opatrenie 2.2. - budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie
poradenstva v oblasti energetiky bol mestom realizovaný projekt úspešným uchádzačom spoločnosťou CEVO s.r.o Bratislava s termínom plnenia do 31.12.2012. Vzhľadom k tomu, že práce
boli zrealizované až koncom roka 2012, k finančnému vysporiadaniu došlo až v roku 2013. Mesto
vzhľadom na termín ukončenia celého projektu 02/2013 zabezpečovalo prefinancovanie
prostredníctvom úveru. Následne po jeho vyčerpaní bola riadiacemu orgánu predložená žiadosť
o platbu - o refundáciu oprávnených nákladov. Žiadosť bola riadiacim orgánom posúdená,
prekontrolovaná, zároveň bola vykonaná aj obhliadka realizácie. Na základe výsledku bol v júli mestu
poukázaný transfer vo výške 206 949 eur v členení na prostriedky EFRR a spolufinancovanie zo strany
štátu.
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•

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou – popísané sú v samostatných správach,
ktoré sú prílohou materiálu.

Príjmy celkom – pôvodný rozpočet je 3 867 208 eur, upravený 3 982 961 eur, skutočnosť 3 878 068
eur, čo je plnenie na 97,36 %. Plnenie príjmov je nižšie o 104 893 eur.
Daňové príjmy sú nižšie o 114 102 eur ako upravený rozpočet, čo spôsobil 130 tisícový výpadok
výnosu dane z príjmov a 8 tisícový výpadok poplatku za komunálne odpady. Príjem dane
z nehnuteľností je zas o 23 tisíc eur vyšší ako bolo rozpočtované. Nedaňové príjmy sú vyššie o 19 958
eur – najmä na príjmoch z prenajatých budov, preplatkov za EE a teplo za rok 2012, príjem za
prieskumné územie. Kapitálové príjmy nie sú naplnené o 95 790 eur – ani jeden objekt nebol predaný.
Bežné transfery sú vyššie o 69 838 eur – najmä transfer pre ZŠ na prenesené kompetencie, transfer
na čistiacu techniku a dar, kapitálové transfery sú vyššie o 11 782 eur – transfer na čistiacu techniku.
Celkové plnenie príjmov je dobré.

4. Rozbor plnenia výdavkov vrátane hodnotenia plnenia
programov
Programová štruktúra Mesta Nová Baňa
2013
1.

2.

Výdavky verejnej správy
Podprogram: 1.1. Správa mesta
Podprogram: 1.2. Stavebný úrad
Podprogram: 1.3. Menšie obecné služby
Podprogram: 1.4. Poslanci
Podprogram: 1.5. GP, znalecké posudky, poplatky, výkupy pozemkov
Podprogram: 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť
Podprogram: 1.7. Transakcie verejného dlhu
Podprogram: 1.8. Spoločenské služby
Podprogram: 1.9. Voľby do BBSK
Poskytovanie služieb zákazníkom
Podprogram: 2.1. Matrika
Podprogram: 2.2. SOZA
Podprogram: 2.3. Údržba mestského rozhlasu - TS

3.

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

4.

Propagácia a prezentácia mesta
Podprogram: 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

5.

Cestná doprava
Podprogram: 5.1. Cestná doprava autobusové spoje
Podprogram: 5.2. Cestná doprava – TS
Projekt: 5.2.1. Údržba MK
Projekt: 5.2.2. Zimná údržba MK
Projekt: 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu
Podprogram: 5.3. Rekonštrukcia chodníkov
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Podprogram: 5.4. Chodník Tajch - TS
Podprogram: 5.5. Oporný múr Šibeničný vrch
Podprogram: 5.6. Chodník Hrádza
6.

Zlepšenie odpadového hospodárstva
Podprogram: 6.1. Nakladanie s odpadmi – TS
Projekt: 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi
Projekt: 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov
Podprogram: 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na SITU
Podprogram: 6.3. Čistenie verejných komunikácií
Projekt: 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií – TS
Projekt: 6.3.2. Čistiaca technika

7.

Správa prenajímaného majetku mesta
Podprogram: 7.1. Výdavky na nebytové priestory

8.

Prostredie pre život
Podprogram: 8.1.Spoločná správa - TS
Podprogram: 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami
Projekt :8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV
Projekt: 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3
Podprogram: 8.3. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska
Podprogram: 8.4. Vodná nádrž Tajch – PD na rekonštrukciu
Podprogram: 8.5. Verejná zeleň - TS
Podprogram: 8.6. Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov
Podprogram: 8.7. Verejné osvetlenie
Projekt: 8.7.1. Verejné osvetlenie – TS
Projekt: 8.7.2. Modernizácia verejného osvetlenia
Podprogram: 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC
Podprogram: 8.9. Pohrebníctvo – prevádzka cintorína - TS
Podprogram: 8.10. Rekreačné a športové služby – TS
Podprogram: 8.11. WC LIDL - PD
Podprogram: 8.12. WC a sprchy Tajch

9.

Šport
Podprogram: 9.1. Rekreačné a športové služby - chata
Podprogram: 9.2. Šport
Podprogram: 9.3. Správa štadióna
Projekt: 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnatej plochy
Projekt: 9.3.2. Príspevok na správu štadióna – TS
Podprogram: 9.4. Multifunkčné ihrisko
Podprogram: 9.5. Športovisko ul. Školská

10.

Kultúra
Podprogram: 10.1. Kultúrne služby - pamätníky
Podprogram: 10.2. Mestská knižnica
Projekt: 10.2.1. Knižnica
Projekt: 10.2.2. Doplnenie knižničného fondu
Projekt: 10.2.3. Ochrana knižničného fondu
Podprogram: 10.3. Kultúrne služby
Podprogram: 10.4. ZPOZ
Podprogram: 10.5. Novobanský jarmok
Podprogram: 10.6. Pamiatková starostlivosť – reštaurovanie súsošia sv. Trojice
Podprogram: 10.7. Kultúrne centrum

11.

Vzdelávanie
Podprogram: 11.1. Školstvo
Projekt: 11.1.1. ZŠ J. Zemana
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Projekt: 11.1.2 Základná umelecká škola
Projekt: 11.1.3. Centrum voľného času
Projekt: 11.1.4. MŠ Nábrežná
Projekt: 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Podprogram: 11.2. Mládežnícky parlament
12.

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

13.

Rozvoj mesta
Podprogram: 13.1. Projektové dokumentácie – ÚPD

Program 1. Výdavky verejnej správy
Celkový počet zamestnancov MsÚ za rok 2013 je 50,57 a prepočítaný počet zamestnancov je 47,45
vrátane opatrovateliek. Priemerný plat zamestnanca mesta je 649,75 eur, v tom je zahrnutý plat
primátora a hlavnej kontrolórky.
Rozpočet
programu

Pôvodný
773 625

Zmena
777 726

Skutočnosť
713 418

Podprogram 1.1. Správa mesta
Zámer podprogramu: Zabezpečiť vysokú profesionalitu a efektivitu činností vykonávaných
prostredníctvom mestského úradu
Zodpovednosť: Oddelenie správne
Cieľ:

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

Počet vydaných článkov (tlačových správ) v regionálnej a inej tlači za rok
2013
12

otvorenú

komunikáciu

2014
12

vo

vzťahu

k verejnosti

a podnikateľskému

2015
12

11
Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a počet stretnutí vedenia so
zamestnancami
2013
2014
2015
42+2
42+2
42+2
29+0
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všetkými

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

•
•

•

Cieľ:

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít
2013
25

2014
12

2015
12

25
Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám
2013
2014
2015
100
100
100
100
Počet prijatých návštev a stretnutí občanov s primátorom mesta za rok
8x za mesiac
2013
2014
2015
96
96
96
350
Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ
2013
2

2014
2

2015
2

0

Komunikácia prostredníctvom článkov v Novobanských novinách – 11 príspevkov uverejnil
primátor mesta.
Každý týždeň primátor mesta zvoláva poradu vedenia, kde sa riešia vzniknuté problémy
a požiadavky MsÚ, prijímajú sa opatrenia na zlepšenie prác a poskytovaných služieb.
Počas roka sme pokračovali vo vzdelávacej aktivite zamestnancov v programoch MS WORD
2007, MS EXCEL 2007 a MS OUTLOOK 2007. Okrem toho sa zúčastnili zamestnanci MsÚ
školení v programe odpadového hospodárstva, verejného obstarávania, ďalšia odborná
príprava technika požiarnej ochrany, povinnosti mzdovej účtovníčky, evidencia a hlásenia
v programe odpadového hospodárstva, novela daňového poriadku.
Žiadosti podané v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 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, firmy – ponuka služieb - geo – mapy,
dopravné značenie, merače rýchlosti, kamerový systém, športové ihriská, reklamné predmety
na predaj (tričká, kalendáre, poháre, kľúčenky....), banky – ponuka svojich produktov, SPP,
SSE – ponuka služieb a konkrétne stretnutia s firmami v súvislosti s realizujúcimi sa projektmi
v meste.
Počas roka sme plánovali vykonať prieskum spokojnosti občanov s novou webovou stránkou
mesta. Keďže realizácia novej web stránky sa oddialila, prieskum vykonaný nebol.
Účinné napĺňanie príjmovej časti rozpočtu mesta, efektívne hospodárenie s majetkom
mesta a s finančnými prostriedkami mesta. Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh v zmysle
zákona o obecnom zriadení. Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu pre
rozvojové projekty. Zabezpečiť zdroje finančných prostriedkov z fondov.
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Plnenie:

Príjmy za túto oblasť sú naplnené podľa plánovanej hodnoty. Kontrolnú činnosť
vykonávala hlavná kontrolórka mesta podľa schváleného harmonogramu kontrol.
Projektová manažérka pre rozvoj mesta priebežne sledovala výzvy a granty na
poskytovanie finančných prostriedkov.

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

Percento výberu daní v kalendárnom roku

•

2013
100

2014
100

2015
100

108
Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku
2013
100

2014
100

2015
100

95,5
Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií
2013
8

2014
8

2015
8

20
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení
2013
10

2014
10

2015
10

6
Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty
2013
5

2014
5

2015
5

15
Počet podaných projektov a žiadostí o NFP
2013
5

2014
5

2015
5

15
Počet schválených projektov a žiadostí o NFPP
2013
5

2014
5

2015
5

5

Rozhodnutia o vyrubení dane a Poplatku za komunálny odpad boli vydávané v priebehu
prvého polroka 2013, plnenie tak bolo výraznejšie v druhom polroku.
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Názov

rozpočet

plnenie
%

2013
Daň z nehnuteľností - z pozemkov

52 000

61 113

117

220 000

233 986

106

Daň z nehnuteľností - z bytov

6 200

6 484

105

Daň za psa

5 900

6 011

102

100

100

100

66

66

100

Daň za ubytovanie

2 500

3 977

159

Daň za užívanie verejného priestranstva

5 170

4 855

94

36 753

36 753

100

531

531

100

179 640

171 562

95

Daň z nehnuteľností - zo stavieb

Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za predajné automaty

Daň za jadrové zariadenia
Daň z úhrad za dobývací priestor
Poplatok za komunálne odpady

• Kontroly za rok 2013
1. Kontrola plnenia uznesení MsZ za rok 2013 – MsÚ
2. Kontrola vybavovania sťažností za rok 2013 – MsÚ
3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov následných finančných
kontrol vykonaných v roku 2013
4. Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v príspevkovej organizácii Technické služby
mesta Nová Baňa
5. Kontrola zostavenia účtovnej závierky v obchodných spoločnostiach Mestské lesy spol. s.r.o.
a Mestský bytový podnik Nová Baňa s.r.o.
6. Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - MsÚ
7. Kontrola čerpania výdavkov na Denné centrum seniorov LIPA za rok 2012
Záznamy z vykonaných kontrol boli predložené poslancom na rokovanie mestského zastupiteľstva
•

Na každom zasadnutí MsZ hlavná kontrolórka predkladá písomnú správu o plnení prijatých
uznesení

•

V roku 2013 bolo celkom podaných 15 žiadostí o podporu projektov rôzneho zamerania.
Z toho v rámci výziev rôznych nadácií bolo podaných 5 projektov s rôznym zameraním, a to
na opravu podlahy a osvetlenia v Radnej sieni, na podporu podujatia Novobanský jarmok, na
podporu kultúrno-spoločenského podujatia spájajúceho športové podujatia Tajchová osmička
a Beh zdravia a festivalu amatérskej tvorby Medzi nebom a zemou a na podporu aktivít
seniorov v DSC Lipa a na obstaranie tradičných krojov za účelom nácviku a prezentácie
Baníckeho poriadku. Tieto projekty však neboli zo strany donorov podporené.
Do konca roka bolo ešte podaných ďalších 9 žiadostí o podporu, ktoré boli zamerané na
riešenie problematiky nakladania a zhodnocovania odpadov v meste Nová Baňa, na podporu
knižnično – informačných služieb poskytovaných mestskou knižnicou, na zachovanie
nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na podporu športových podujatí a na rozšírenie
monitorovacieho kamerového systému. Tieto žiadosti neboli do konca roka 2013 vyhodnotené.
Začiatkom roka bola spracovaná a podaná žiadosť o podporu projektu Pomaly ďalej zájdeš!
v rámci výzvy vyhlásenej Radou vlády SR pre prevenciu kriminality. Projekt je zameraný na
zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a ochranu majetku obyvateľov mesta.
Hlavnou aktivitou projektu je zakúpenie statických meračov rýchlosti vozidiel a ich inštalácia
na problémových úsekoch komunikácie, a to na ul. Školskej v blízkosti základných škôl a na
ulici Starohutskej v smere z Veľkej Lehoty, kde došlo k opakovaným dopravným nehodám
s dôsledkom poškodenia majetku obyvateľov mesta. Realizácia aktivít projektu bola ukončená
v mesiaci september.

•

Zároveň bolo 5 žiadostí, ktoré boli podané ešte v roku 2012, vyhodnotených až v roku 2013.
Z týchto žiadostí boli podporené štyri. Tri žiadosti o podporu projektov v rámci Grantového
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programu Ministerstva kultúry SR zamerané na technickú ochranu knižničného fondu Mestskej
knižnice Nová Baňa, na doplnenie jej knižničného fondu a na realizáciu I. etapy
reštaurátorských prác na kultúrnej pamiatke Súsošie sv. Trojice. Ďalším podporeným
projektom bola žiadosť na podporu 10. ročníka podujatia Týždeň športu pre všetkých v zmysle
VZN BBSK.
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
428 983
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
428 983

Zmena
422 219
300
422 519

Skutočnosť
374 801
300
375 101

Komentár: Výdavky sú na mzdy pre 23 zamestnancov + Pm + HK, povinné odvody do poisťovní,
cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie – zakúpenie nábytku do
dvoch kancelárií, výpočtovú techniku – pravidelná obnova počítačov a nákup faxu, materiál,
reprezentačné, pohonné hmoty, údržbu budovy - oprava jestvujúcej podlahy, výmena radiátorov,
maľovanie časti priestorov mestského úradu, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
prevádzkových strojov, školenia, reklama, poplatky, stravovanie, sociálny fond.
Výdavky vo výške 425 347 eur sú z rozpočtu mesta a vo výške 3 636 eur sú z rozpočtu štátu na
prenesené kompetencie na úseku dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov.

Skutočnosť:
Výdavky sú spolu vo výške 375 101 eur, z toho 371 418 eur je z vlastných zdrojov, 3 683 eur sú
zdroje z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie na úseku životného prostredia a registra
obyvateľov. Ďalej uvádzame podrobné čerpanie rozpočtu podľa položiek a podpoložiek.
Rozpočet
skutočnosť
Mzdy
238 775
213 303
V mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 21,5 zamestnancov správy MsÚ za
12 mesiacov. Priemerná mzda je 826,75 eur (v tom primátor, hlavný kontrolór a 19,5 zamestnancov
mesta).
Odvody
85 789
77 694
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 2 171 eur (v čiastke 77 694 eur).
Cestovné
610
313
V zmysle zákona o cestovných náhradách sa uhrádzalo zamestnancom stravné, cestovné pri preprave
hromadným dopravným prostriedkom.
Cestovné zahraničné
160
120
V zmysle zákona o cestovných náhradách sa hradilo zamestnancom vreckové pri služobnej ceste do
partnerského mesta Mimoň. Stravné a ubytovanie hradilo mesto Mimoň.
Energie
22 180
20 513
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 mesiac a tak náklady na
energie sú tam vynakladané neekonomicky.
Vodné a stočné
840
816
Je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície,
informačného centra), priestory v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka a kancelária s kuchynkou).
Poštové a telekomunikačné služby
11 099
10 637
Výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované RTVS, poplatkov za 2
mobilné telefóny na paušál, poplatkov za pevné telefónne linky a internet.
Interiérové vybavenie
3 750
3 241
Zakúpený bol nábytok na sekretariát primátora – zostava skriniek a šatník, pracovné stoly boli
ponechané pôvodné, do klientskeho centra boli zakúpené otočné stoličky. Otočné stoličky boli
zakúpené aj na oddelenie výstavby a životného prostredia a majetkového a otočná stolička, kreslá
a pracovné stoly pre manažérku pre rozvoj mesta.
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Výpočtová technika
4420
3 347
Zakúpená bola GSM brána, RAM DVD, napalovačka, zálohový disk HDD, Sieťové úložisko Synology RS
812 Rack Station, plátno, držiak, switch, Počítač HP Pro 3500 MT i3-3220 4G 500, DVD 7P 8P +
carepack U6578E, ATEN USB 2.0 prepínač periferií 2:1, Počítač HP Pro 3500 MT i5-3470 4G 500 DVD
Win 7P+8P, Carepack HP 3y Next BusDay Onsite.
Telekomunikačná technika
200
0
Finančné prostriedky neboli použité, nebola poruchovosť jestvujúcich používaných telefónov na MsÚ.
Prevádzkové stroje
1 060
144
Zakúpená bola stolná lampa do hlavnej pokladne a rýchlovarná kanvica na finančné oddelenie.
Všeobecný materiál
5 221
4 495
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, hnojiva na kvety, zošívačky.
Knihy, noviny a časopisy
400
493
Uhradené bolo predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, zakúpená STN na odpady
a predplatné časopisu ŠKOLA, predplatné mesačníka Právo pre ROPO a OBCE a PaM.
Pracovné odevy a obuv
84
57
Zakúpené bolo ochranné pracovné oblečenie a obuv pre údržbára a upratovačku.
Nehmotný majetok
850
395
Zakúpené boli licencie – antivírus.
Reprezentačné
1 950
1 961
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.
Pohonné hmoty, oleje, mazivá
1 443
1 183
Pohonné hmoty sú pre dve služobné autá Škodu Felíciu a FIAT.
Servis, opravy
391
365
Výdavky boli za výmenu pneumatík, poplatok za STK, oprava defektu.
Poistenie vozidiel
568
303
Uhradené bolo havarijné poistenie vozidiel.
Prepravné
20
0
Nebolo potrebné.
Karty, známky
114
115
Zakúpené boli ročné diaľničné nálepky na dve autá a jedna 10 dňová do Čiech.
Údržba interiérového vybavenia
50
0
Finančné prostriedky na údržbu interiérového zariadenia neboli potrebné.
Údržba výpočtovej techniky
9 330
7 865
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
Finančné prostriedky neboli potrebné.
Údržba prevádzkových strojov
515
841
Realizovaný bol servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a klimatizácie.
Údržba špeciálnych strojov
404
403
Vykonaná bola revízia a doplnenie bateriek na signalizačnom zabezpečovacom zariadení.
Údržba budov
4 451
3 063
Zakúpený bol materiál na údržbu a vykonaná bola údržba v rozsahu – oprava osvetlenia, oprava
vodovodnej batérie, výmena WC, zhotovenie stierok a maľovanie chodby MsÚ, zhotovenie nových
laminátových podláh v kancelárii primátora a sekretariátu.
Nájomné
49
0
Prostriedky neboli použité.
Školenia
1000
909
Zamestnanci mesta za zúčastnili vzdelávania v oblastiach daní, verejného obstarávania, mzdovej
agendy, nakladanie s odpadmi.
Propagácia, reklama a inzercia
70
70
Zakúpenie ochranných fólii s logom mesta na dvere klientskeho centra
Všeobecné služby
1 540
1 044
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Výroba kľúčov, kníhviazačské práce – novobanské noviny a zápisnice z MsZ, doprava materiálu,
doprava stravných lístkov, zhotovenie smaltovaných uličných tabúľ. Prvýkrát sme platili obci Tekovská
Breznica náklady za výkon stavebného úradu pre mesto Nová Baňa. Na konci roka bola urobená
revízia elektrickej inštalácie v budove MsÚ.
Exekučné služby
3 330
1 956
Finančné prostriedky boli čerpané za trovy exekúcie za účelom vypratania nájomcu a úhrady dlžného
nájomného a daní, poplatkov a právne služby v súvislosti s kanalizačným zberačom Kamenárska,
v súvislosti s čím bol upravený aj rozpočet o 2 950 eur.
Cestovné náhrady
10
0
Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom neboli preplácané.
Poplatky, odvody, dane
1857
1 424
Výdavky sú na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov.
Stravovanie
10 539
9 651
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
3 295
3 289
V zmysle poistnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku
živelnou udalosťou a pre prípad ukradnutia veci. Rozpočet bol zvýšený o 1 620 eur, v priebehu roka
bola poistná zmluva prehodnotená, majetok bol poistený na nové hodnoty.
Prídel do sociálneho fondu
2139
1 757
V zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo
základne, ktorú tvoria funkčné platy.
Odmeny na dohody
2350
2 177
Odmeny boli vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce za roznášanie platobných výmerov za daň
z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a grafické a obsahové úpravy v systéme MCMS web
stránky.
Poplatok za komunálne odpady
421
439
Je za zamestnancov MsÚ správy mesta.
Náhrada príjmu pri DPN
410
416
Bola vyplatená náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov.
PD zateplenie MsÚ
300
300
Dopracovaný bol rozpočet a výkaz výmer z dôvodu úpravy a rozšírenia rozsahu realizácie stavebných
prác na zateplení budovy MsÚ.

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 boli vydávané v zákonom stanovenej lehote
30 dní, činnosť je zabezpečené 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:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet konaní, počet vykonaných štátnych dohľadov na stavby
Počet potenciálnych žiadateľov
2013
2014
2015
160
170
170
374
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Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní
2013
160

2014
170

2015
170

374
Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)
2013
100%

2014
100%

2015
100%

100 %

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
17 171
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
17 171

Zmena
17 316
0
17 316

Skutočnosť
14 136
0
14 136

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 jedného počítača.
Výdavky sú vo výške 6 882 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 10 289 eur.

Skutočnosť:
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 sú polročne rozúčtovávané obciam podľa
počtu obyvateľov. Po rozúčtovaní obciam sú výdavky pre mesto Nová Baňa nasledovné: vo výške
8 861 eur predstavujú mzdy a 2 914 eur odvody, poštové a telekomunikačné služby 1 363 eur, nákup
počítača 256 eur, kancelársky materiál 126 eur, prepravné 32 eur, stravné 465 eur, tvorba SF 98 eur
a poplatok za odpad 21 eur. Z toho 7 027 eur je zo zdrojov štátu na prenesené kompetencie a 7 109
eur doplatok z rozpočtu mesta.
•

Počet konaní

Skutočnosť k 31.12.2013

Mesto Nová Baňa

Stavebné povolenie

48

Kolaudačné rozhodnutie

47

Územné rozhodnutie

2

Zmena rozostavanej stavby

29

Zmena účelu využitia

4

Vykonanie

štátneho

stav.

6

22

dohľadu
Búracie povolenie

5

Ostatné

80

Pre obce bolo vydaných 153 rozhodnutí:
Orovnica

20

Brehy

13

Tekovské Nemce

19

Tekovská Breznica

34

Veľká Lehota

23

Hronský Beňadik

28

Rudno nad Hronom

16

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 vytváranie
podmienok pre výkon aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v meste Nová Baňa.
Zodpovednosť: Oddelenie správne, oddelenie výstavby životného prostredia a správy majetku
Cieľ:

Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov

Plnenie:

Mesto ponúklo možnosť uchádzačom o zamestnanie vykonávať práce
prostredníctvom menších obecných služieb. Záujem o tieto práce z roka na rok
klesá.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktivačnú
činnosť formou menších obecných služieb.
2013
2014
2015
30
40
40
21

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
740
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
740

Zmena
740
0
740

Skutočnosť
900
0
900

Komentár: Výdavky sú na nákup obuvi, pracovného oblečenia a osobných ochranných pomôcok pre 20
ľudí pracujúcich na triedení a likvidácii odpadu, a na nákup benzínu na kosenie a úrazové poistné pre
všetkých 40 zamestnancov vykonávajúcich menšie obecné služby. Výdavky sú plánované z rozpočtu
mesta.

Skutočnosť: Výdavky 662 eur boli použité na nákup obuvi, pracovného oblečenia a osobných
ochranných pracovných pomôcok pre uchádzačov o zamestnanie na triedení a likvidácii odpadu
a údržbe verejnej zelene, 61 eur na nákup rukavíc a čistiacich prostriedkov a 177 eur úrazové poistné
pre všetkých 21 zamestnancov vykonávajúcich menšie obecné služby. Každý odpracoval 20 hodín
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týždenne. Mesačný príspevok za prácu im vypláca priamo ÚPSVaR. Z čiastky 900 eur bolo preplatené
mestu cez ÚPSVaR 239 eur z ESF a 42 eur z ESF spolufinancovanie štátu, zvyšok 619 eur znáša
mesto.

Podprogram 1.4. Poslanci
Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta
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:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota

Počet zasadnutí MsZ za rok
2013
11

2014
11

2015
11

6
Počet zasadnutí komisií MsZ za rok
2013
60

2014
60

2015
60

21
Počet prijatých uznesení MsZ za rok
2013
125

2014
120

2015
120

81

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
8 660
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
8 660

Zmena
8 660
0
8 660

Skutočnosť
3 919
0
3 919

Komentár: Výdavky sú určené na odmeny poslancov za zasadnutia MsZ, zasadnutia komisií a odvody
s tým spojené, všeobecný materiál a občerstvenie na MsZ.

Skutočnosť: V priebehu roka sa konalo 6 riadnych zasadnutí mestského zastupiteľstva a 21 zasadnutí
komisií. Výdavky boli vo výške 60 eur na materiál, CD, vo výške 110 eur na občerstvenie počas
konania MsZ, 2 887 eur na odmeny poslancom za zasadnutia MsZ, za zasadnutia komisií pri MsZ
a 862 eur za odvody. Odmenu za činnosť nepoberajú 3 poslanci a 2 členovia komisií. Čerpanie
výdavkov bolo nižšie z dôvodu konania nižšieho počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva.

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
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Plnenie:

K jednotlivým majetkovoprávnym usporiadaniam pozemkov mesta Nová Baňa bol
zabezpečený geometrický plán, ktorým sa pozemok zidentifikoval a zabezpečené boli
znalecké posudky pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty pozemkov podľa zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších právnych predpisov.

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

Počet geometrických plánov
2013
7

2014
8

2015
8

2014
14

2015
14

1
Počet znaleckých posudkov
2013
13
9
Počet inzercií v regionálnych novinách
2013
4

2014
3

2015
3

0

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
3 200
700 Kapitálové výdavky
6 763
Výdavky na podprogram spolu
9 963

Zmena
3 200
6 763
9 963

Skutočnosť
720
2 413
3 133

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. Kapitálové výdavky sú určené na spätný
výkup dvoch pozemkov v časti Háj-les.

Skutočnosť:
Bežné výdavky
Geometrickým plánom sa zameral skutkový stav oporného múru v lokalite ul. Bôrina za 156 eur. Iné
pozemky, ktoré malo mesto v zámere zamerať a predať spolu s budovami, sa nepredali z dôvodu, že
komisia územného plánu, životného prostredia a majetková odporučila tieto najprv ponúknuť do
nájmu. Z tohto dôvodu neboli čerpané finančné prostriedky ani na inzerciu v regionálnych novinách.
Znaleckými posudkami stanovili znalci minimálne všeobecnú hodnotu pozemkov vo vlastníctve mesta
k ich predaju za účelom prístupu k nehnuteľnostiam v lokalitách ul. Dlhá lúka, Májová, Kamenárska,
Hájles a v časti Chotár; k zámene pozemkov v lokalite ul. Vršky a ul. Záhrbská, za účelom rozšírenia
areálu kupujúceho pre výstavbu dvoch nových objektov na ul. Železničný rad a k plánovanému
majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov zabratých rekreačnou chatou v rekreačnej oblasti Tajch
(zatiaľ nezrealizované) podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších právnych
predpisov, spolu za 540 eur.
Správny poplatok 24 eur bol zaplatený v kolkových známkach za overenie geometrického plánu
katastrom nehnuteľností pre potreby zavkladovania kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného
bremena v prospech mesta Nová Baňa v lokalite Matiašova chrasť.
Kapitálové výdavky
Kúpna cena bola vrátená vo výške 2 412,87 eur podľa Dohody o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve 2/2006 a jej dodatkov 1, 2 a 3 – za pozemok v časti ul. Rekreačná cesta.
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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:

Plnenie:
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Zabezpečenie pravidelnej kontroly činnosti mesta
V zmysle zákona vykonaný audit účtovnej závierky a audit konsolidovanej
účtovnej závierky.
Počet auditov
2013
2
2

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
2 680
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
2 680

2014
2

Zmena
2 680
0
2 680

2015
2

Skutočnosť
2 700
0
2 700

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2012, audit konsolidovanej účtovnej
závierky a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.

Skutočnosť: Audítorkou bol vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2012 a audit konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2012.

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

Dodržiavať splátkové kalendáre

Plnenie:

Splátky úveru a úrokov sú uhrádzané pravidelne mesačne

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Mesačná úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov
2013
2014
2015
12
12
12
12

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
31 540
700 Kapitálové výdavky
800 Splátky úverov
271 238
Výdavky na podprogram spolu 302 778

Zmena
31 540

Skutočnosť
31 867

271 238
302 778

270 108
301 975

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 je rovnaká 93 828,72 eur, úver vrátane úrokov je rozdelený rovnomerne na 30 rokov.
Okrem toho je v rozpočte zahrnutá aj celá splátka úveru a úrokov za krátkodobý úver na Modernizáciu
verejného osvetlenia, úroky i úver sú len pre rok 2013.

Skutočnosť: Mesto poukazuje pravidelne mesačne rovnakú čiastku na splátku úveru a úrokov, z čoho
banka najprv zúčtuje úroky a zvyšok dáva na splátku istiny. Úroky za bytovku A3 boli uhradené vo
výške 13 615 eur a za bytovku A4 vo výške 17 054 eur. Okrem toho boli uhradené úroky z úveru na
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modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 1 198 eur. Splátky úveru za bytovku A3 boli vo výške 50
940 eur a za bytovku A4 vo výške 12 219 eur. Úver na modernizáciu VO bol splatený v júli v plnej
výške ihneď po obdržaní prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Podprogram 1.8. Spoločenské služby
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,
získaných nových poznatkoch.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet členstiev mesta v organizáciách
2013
5
5

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
2 650
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
2 650

2014
5

Zmena
6 350
0
6 350

informuje

o

2015
6

Skutočnosť
5 817
0
5 817

Komentár: Výdavky sú na úhradu členských príspevkov do združení, ktorých členom je aj naše mesto.

Skutočnosť: 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 Oblastná
organizácia cestovného ruchu REGIÓN GRON.

Podprogram 1.9. Voľby do BBSK obe kolá
Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií počas prípravy a konania
volieb do orgánov samosprávnych krajov.
Zodpovednosť: Oddelenie správne
Cieľ:

Dodržať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce.

Plnenie:

Voľby do samosprávnych orgánov BBSK boli zabezpečené v súlade so
zákonom

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet bezchybne odovzdaných zápisníc
2013
6
12

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

2014

Zmena
6 720
0
6720
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Skutočnosť
5 737
0
5 737

2015

Komentár: Výdavky boli použité v súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávnych krajov 2013.
Výdavky boli čerpané podľa pokynov Ministerstva vnútra SR pre okrskové volebné komisie len na
konkrétne určené druhy výdavkov, ktoré určuje vyhláška MV SR a v stanovených výškach.

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom
Rozpočet
programu

Pôvodný
15 418

Zmena
15 105

Skutočnosť
14 661

Podprogram 2.1. Matrika
Zámer podprogramu: Organizácia dôležitejších okamihov v živote občanov mesta a ich dôstojná
realizácia na vysokej spoločenskej úrovni. Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané bez zbytočného
odkladu.
Zodpovednosť: Oddelenie správne
Cieľ:

Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a promptné vydávanie
matričných dokumentov

Plnenie:

Fungovanie matričného úradu bolo zabezpečované plynule podľa požiadaviek
klientov.

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

Predpokladaný počet občianskych obradov za rok
2013
2014
2015
40
40
40
20
Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok
2013
2014
30
30
30
Zápis do pamätnej knihy mesta

2015
30

2013
áno
áno

2015
áno

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
14 118
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
14 118

2014
áno

Zmena
12 896
0
12 896

Skutočnosť
12 569
0
12 569

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd a odvodov do poisťovní.
Väčším výdavkom je nákup trezoru, ktorý 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 9 757 eur je preplácaná formou transferu a
4 361 eur je z rozpočtu mesta.

Skutočnosť: Najväčšiu časť výdavkov 11 026 eur tvoria mzdy a odvody. Náklady na cestovné 19 eur,
energie (teplo) 43 eur, poštovné a telekomunikačné služby 568 eur, materiál 139 eur, údržba softvéru
25 eur, školenia 126 eur, ošatné 100 eur, stravovanie 423 eur, tvorba sociálneho fondu 80 eur,
poplatok za odpad 20 eur. Nakoľko matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu na obce
(osvedčovanie listín je originálna právomoc mesta), časť výdavkov vo výške 9 891 eur je krytá
transferom zo strany štátu, doplatok mesta je 2 678 eur.
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Plánované zakúpenie bezpečnostného trezora bolo zrušené z dôvodu potreby použitia finančných
prostriedkov na iné položky v rozpočte mesta a navrhnuté je jeho zakúpenie v roku 2014.

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:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie vrátane mestského rozhlasu
2013
2014
2015
2350
2350
2350
16

Plánovaná hodnota ukazovateľa bola zostavená z počtu vyhlásených relácii v mestskom rozhlase
a počtu spoplatnených kultúrnych podujatí (v novembri 2012). Výdavky na SOZA za Mestský rozhlas
prešli od 1.1.2013 na Informačné centrum. V roku 2013 bolo 16 podujatí s použitím hudobnej
produkcie.
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
800
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
800

Zmena
965
0
965

Skutočnosť
848
0
848

Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia,
kde sa používa reprodukovaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia, mestský rozhlas, jarmok.

Skutočnosť: V rámci úprav rozpočtu bolo nutné navýšiť poplatky za SOZA a prerozdeliť ich primerane
na kultúru a šport. V roku 2013 OKI prvýkrát platilo vysoký poplatok za III. Novobanský ples, tiež
posledný poplatok za kino Vatra a komerčné profesionálne programy spôsobili zvýšenie autorských
poplatkov za umelecký výkon. Výdavky 664 eur sú poplatky SOZE za podujatia OKI (Jazzový koncert,
Benefičný koncert, Silvestrovská diskotéka, Zimná folková Nová Baňa, Novobanskí heligonkári, III.
Novobanský ples, Fragile, Stavanie mája, Prehliadka ľudového spevu a hudby, koncert Cantus Monte
Regis, Na Štáloch je veselo, Vždy s úsmevom, Vítanie leta, Popoludnie pri pesničke, Lýdia Volejníčková
a Miro Švába, Na cimbalovú nôtu). Výdavky 16 eur za výdavky športu Mesto v pohybe a Otvorenie
cyklochodníka na Tajchu a 168 eur za Novobanský jarmok.

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 sa zabezpečuje priebežná údržba MR, v prípade porúch na
centrálnom riadiacom systéme TS musia zabezpečovať údržbu v spolupráci s
dodávateľom riadiaceho systému. Informovanosť občanov bola zabezpečená.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná

Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 135
2013
135

2014
135

29

2015
135

hodnota
Skutočná
hodnota
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Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
500
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
500

Zmena
1 244
0
1 244

Skutočnosť
1 244
0
1 244

Komentár: Výdavky sú určené na opravu mestského rozhlasu. Sú zasielané formou príspevku
Technickým službám mesta. Pracovníkmi TS sa zabezpečuje priebežná údržba mestského rozhlasu,
v prípade porúch na centrálnom riadiacom systéme TS musia zabezpečovať údržbu v spolupráci
s dodávateľom riadiaceho systému.

Skutočnosť: V prvom polroku zabezpečovali priebežnú údržbu a opravu mestského rozhlasu. Osobitná
pozornosť bola venovaná 3 ks nefunkčných reproduktorov a jednej stanici VISO na Starohutskej ulici.
Opravovalo sa aj vedenie na Májovej ulici. V lete došlo k vyhoreniu niektorých častí vedenia MR.
Príspevok pre TS bol zvýšený o 744 eur na zabezpečenie týchto opráv. Spolu bolo TS poskytnuté na
údržbu mestského rozhlasu 1 244 eur. Občania sú informovaní v miestach, kde je funkčný rozhlas,
vzhľadom na jeho technické možnosti. V prípade nedostatku energie v batériách, ktoré dobíja verejné
osvetlenie, MR je mimo prevádzky.

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť
Rozpočet
programu

Pôvodný
111 717

Zmena
120 467

Skutočnosť
114 369

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.
Bezpečná cestná premávka na území mesta pre všetkých účastníkov.
Zodpovednosť: Mestská polícia
Cieľ:

Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami

Plnenie:

Počtom riešených priestupkov a podnetov bol cieľ programu splnený. Keďže počas
roku nebola na prácu príslušníkov MsP podaná žiadna sťažnosť, neboli pochybnosti
o využívaní zákonných prostriedkov.

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

Počet riešených priestupkov
2013
450

2014
450

2015
450

2014
100

2015
100

452
Počet riešených podnetov
2013
100
118
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Cieľ:

Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov

Plnenie:

Cieľ je plnený počtom opatrení, pričom prednášky boli sprostredkované deťom
a mládeži a články boli určené predovšetkým strednej a staršej generácii. Na plnenie
cieľa poukazuje aj množstvo prejednaných priestupkov bez pokuty, pričom každý
občan bol o protiprávnosti svojho konania poučený.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:

Počet prednášok, besied, článkov v novinách

Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Cieľ:

2013
200

2013
15

2014
15

2015
15

15
Počet individuálnych napomenutí bez pokuty

2014
200

2015
200

199
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov a bezpečnosti účastníkov cestnej
premávky na území mesta

Plnenie:

Cieľ bol splnený podľa plánu a merače rýchlosti boli nainštalované

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet osadených meračov rýchlosti
2013
3

2014

2015

3

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

Zmena
550
8 000
8 550

Skutočnosť
557
6 678
7 235

S problematikou bezpečnosti cestnej premávky, predovšetkým chodcov v blízkosti základných škôl sa
mesto zaoberá už dlhší čas. V rámci výzvy vyhlásenej Radou vlády SR pre prevenciu kriminality mesto
v mesiaci január 2013 spracovalo a podalo žiadosť o dotáciu na osadenie troch statických meračov
rýchlosti vozidiel, a to na ul. Školská v oboch smeroch z dôvodu dennodennej vysokej kumulácie
školopovinných detí, nakoľko sa v priamej blízkosti nachádzajú dve základné školy, Základná škola
Jána Zemana a Cirkevná základná škola sv. Alžbety a na ul. Starohutská, kde opakovane dochádza ku
kolíziám, nehodám a poškodzovaniu majetku obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch v priamej
blízkosti komunikácie. Projekt bol podporený dotáciou vo výške 3000 eur a vo výške 5000 eur ho
dofinancuje mesto zo svojho rozpočtu z rezervného fondu.

Skutočnosť:
Bežné výdavky: koncom roka 2012 bol mestu odovzdaný do užívania a mestskej polícii pridelený do
prevádzky kamerový systém. Jeho súčasťou je aj zmluva o servisných činnostiach, v ktorej sa mesto
zaviazalo objednávaním si konkrétnych servisných činností, čo predstavuje objem 550 eur ročne.
V rámci 3. zmeny rozpočtu bola táto čiastka doplnená a dodávateľovi bolo za servis v roku 2013
uhradené 557 eur.
Kapitálové výdavky: Mesto bolo úspešné a z Ministerstva vnútra SR obdržalo z programu ochrana
verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku 3 000 eur na mestský projekt meračov rýchlosti
s tým, že 5000 eur budú vlastné zdroje mesta. Obstaranie meračov stálo v skutočnosti 6 678 eur, t.j.
dofinancovanie z rozpočtu mesta bolo vo výške 3 678 eur. Úspora vznikla vo výške 1 315 eur.
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Osadenie troch statických meračov rýchlosti bolo zrealizované, od 18.9. 2013 sú merače rýchlosti
funkčné a plnia svoje poslanie.

Podprogram 3.2. Mestská polícia represia
Zámer podprogramu: Vynucovanie dodržiavania poriadku pomocou sankcií
Zodpovednosť: Mestská polícia
Cieľ:

Ukončiť konanie o priestupku v blokovom konaní alebo odovzdaním

Plnenie:

Plnenie cieľa charakterizuje počet ukončených vecí blokovým konaním a odovzdaných
vecí na ďalšie konanie ako zákonného nástroja represie. Tento cieľ bol merateľnými
ukazovateľmi a situáciou v meste splnený.

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

Počet blokových pokút
2013
150

2014
150

2015
150

2014
20

2015
20

213
Počet odovzdaných vecí
2013
20
35

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
92 894
700 Kapitálové výdavky
12 000
Výdavky na podprogram spolu 104 894

Zmena
92 964
10 930
103 823

Skutočnosť
88 945
10 930
99 875

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície. Okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody,
materiálové výdavky – stolička, zdroj do rádiostanice, kužele, pracovné odevy, obuv a pracovné
pomôcky, sú tu zahrnuté aj odmeny za odchyt psov, ktoré boli v predchádzajúcom období vo
veterinárnej oblasti a s tým súvisiace všetky odvody. V kapitálovom rozpočte je plánovaný nákup
osobného motorového vozidla.

Skutočnosť:
Bežné výdavky - bežný rozpočet mestskej polície vo výške 92 894 eur bol zvýšený o 70 eur
za darované prostriedky. Bežné výdavky boli čerpané nižšie než rozpočet, vznikla úspora 4 019 eur.
Čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody prebiehalo v zmysle plánu a neuskutočnili sa v rámci
neho väčšie odchýlky. Mzdy boli vo výške 40 231 eur, príplatky vo výške 6 779 eur a ostatné príplatky
vo výške 8 681 eur. Z položky odmeny naplánovanej vo výške 1 600 eur bolo vyčerpaných 2 311 eur .
Táto položka po zmenách v zákonníku práce zahŕňa aj odmeny za odchyt psov a jej čerpanie je
vyvolané aj situáciou v tejto problematike. Zvýšeným počtom odchytených psov (až 65), ale aj
objektívnym zdôvodnením plnenia povinností nad bežný rámec boli vyplatené vyššie odmeny.
Potrebná suma bola získaná úsporou v iných položkách. K čerpaniu miezd sú primerané aj odvody
v celkovej výške 21 127 eur.
Za telefón bolo uhradené 303 eur z naplánovaných 600 eur. Úsporu možno pravdepodobne
pripísať prechodu ústredne MsU na GSM bránu a prechodu kreditného mobilného telefónu pracoviska
na paušál, čím sa obmedzilo využívanie pevnej linky. V rámci interiérového vybavenia bola za 85 eur
zakúpená kancelárska stolička. Na pracovisko bol zakúpený nový mobil k paušálu v priplatenej
hodnote 19 eur. V rámci všeobecného materiálu bolo vyčerpaných 424 eur na pracovné a písacie
pomôcky, hygienické pomôcky, akumulátory a pod., ale aj na 12 ks dopravných kužeľov. Bolo
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zakúpené strelivo pre ostré školné streľby v hodnote 120 eur. Čiastka 12 eur bola minutá na odborný
časopis.
Na rovnošaty bolo vyčerpaných 2 080 eur. Príslušníkom boli zakupované odevné súčasti v zmysle
rovnošatového predpisu.
V položke PHM bolo z naplánovaných 2 200 eur vyčerpaných 2 043 eur. Na pracovisko bolo v apríli
zakúpené nové vozidlo, ktoré vykazuje nižšiu spotrebu. Za servis a údržbu bolo uhradené 170 eur len
na nevyhnutnú opravu na starom vozidle a na kúpu poťahov na nové vozidlo. Vo výške 154 eur bolo
uhradené zákonné a havarijné poistenie starého aj nového vozidla.
Za 9 eur bola zakúpená zámková vložka do garážových dverí.
V rámci opravy výpočtovej techniky bol zakúpený upgrade služobného programu Centrála, zvukovej
karty a bluetooth do notebooku vo výške 73 eur .
Údržba zvukovej a obrazovej techniky bola - 105 eur bolo použitých na zakúpenie zdroja do
rádiostanice.
Uhradené bolo označenie nového vozidla MsP povinnými znakmi vo výške 75 eur. Na stravné bolo
použité 3 005 eur v súlade s rozpočtom. Prídel do soc. fondu bol vo výške 593 eur z naplánovaných
626 eur.
Poplatok za odpady bol uhradený v plnej výške 140 eur.
Ako náhrada za práceneschopnosť bolo naplánovaných 10 eur a vyčerpané bolo 295 eur pre
práceneschopnosť príslušníčky MsP. Čerpanie z tejto položky má za následok primerane znížené
čerpanie v mzdách.
Kapitálové výdavky: kapitálový rozpočet vo výške 12 000 eur bol určený na nákup vozidla.
Zakúpené bolo vozidlo Škoda Roomster za 10 930 eur, ktoré je už aktívne využívané. Rozpočet bol
znížený na skutočnosť (úspora 1 070 eur).
Pre MsP bol poskytnutý účelový dar vo výške 100 eur, zakúpený bol ďalekohľad.

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 ukazuje na plnenie cieľa vyšším
ukazovateľom, než bol predpoklad. Bolo to spôsobené väčším počtom zistených
priestupkov v tejto problematike, ale aj oveľa väčším počtom odchytených túlavých
psov.

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

Počet riešených priestupkov na úseku chovu psov
2013
30

2014
30

2015
30

2014
25

2015
25

48
Počet odchytených psov
2013
25
65

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný Zmena Skutočnosť
600 Bežné výdavky
410
1 610
1 319
700 Kapitálové výdavky
0
0
0
Výdavky na podprogram spolu
410
1 610
1 319
Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku karanténnej stanice a odvoz kadáverov.
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Skutočnosť: Za 149 eur bola zakúpená nová čistiaca hadica, rukavice a pomôcky. Čiastka 1000 eur
bola naplánovaná na opravu kotercov pre psov podľa ponuky technických služieb mesta, ich opravu
zrealizovali za 910 eur. Za nájomné bolo zaplatené 147 eur - na základe dohody s veterinárnym
lekárom o prenájme jeho ambulancie v prospech karanténnej stanice, nájomné je vyúčtované
polročne spolu s jednotlivými veterinárnymi úkonmi. V rámci všeobecných služieb bolo vyčerpaných
211 eur na odvoz zvieracích kadáverov a spomenuté 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 vykonali dobrovoľní hasiči v období vykurovacej sezóny
v rodinných domoch, kedy je väčšie riziko vzniku požiarov. Počas roka bola pridelená
dotácia z rozpočtu mesta na materiálne vybavenie DHZ mládežníckeho družstva, ktoré
sa pripravovalo na súťažné hry PLAMEŇ.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet vykonaných kontrol
2013
20

2014
50

2015
50

20

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
5 913
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
5 913

Zmena
5 913
0
5 913

Skutočnosť
5 625
0
5 625

Komentár: Výdavky sú na odmeny vrátane odvodov pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí
vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly na území mesta, na nákup materiálu a ošatenia
k bežnému výcviku hry PLAMEŇ pre 10 súťažiacich.

Skutočnosť: Výdavky boli použité vo výške 625 eur za vykonané preventívne protipožiarne kontroly na
území mesta a 5 000 eur bolo poskytnuté organizácii vo forme dotácie na nákup materiálu a ošatenia
k bežnému výcviku hry PLAMEŇ pre 10 súťažiacich.

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 skladník v pravidelných intervaloch kontroluje a zásoby skladu sú
uchovávané v zmysle pokynov OÚ odbor CO v Žiari nad Hronom.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet skladov
2013
1

2014
1

1
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2015
1

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

Zmena
500
0
500

Skutočnosť
315
0
315

Komentár: Výdavky sú na odmenu vrátane odvodov skladníka CO.

Skutočnosť: 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
12 015

Zmena
9 877

Skutočnosť
10 419

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 2013 sa cieľ podprogramu plnil zviditeľňovaním mesta prostredníctvom
spolupráce s inými mestami, rozhlasovými reláciami v oslovených mestách a obciach,
zasielaním informácií a plagátov využitím pošty a elektronickej pošty, uverejňovaním
aktivít na webovej stránke mesta, v Novobanských novinách a internetových portáloch
zaoberajúcich sa cestovným ruchom, podávaním informácií o pripravovaných aktivitách
v informačnom centre. Propagačný materiál mesta bol poskytovaný počas aktivít, ktoré
sú uvedené nižšie v komentári. Bol ukončený Stĺpový informačný systém v meste
a okolí slúžiaci pre lepšiu orientáciu a navigáciu návštevníkov v meste.

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

Propagačný materiál
2013
10

2014
10

2015
10

2014
0

2015
0

15
Informačné tabule
2013
2
0

Celkovo bolo zakúpených 15 druhov propagačného materiálu v hodnote 7 910 eur a to obrazy Novej
Bane v dvoch veľkostiach, dva druhy pier s potlačou, šnúrky na krk, kovové a plastové kľúčenky,
papierové tašky, šiltovky, tričká s potlačou, publikácia Turistický sprievodca, keramické zvončeky,
hrnčeky, magnetky, súpravy pier. Vyhotovenie a umiestnenie informačných tabúľ s turistickou mapou
sa nerealizovalo. K rozhodnutiu došlo vo 4. zmene rozpočtu, kde boli finančné prostriedky presunuté
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na iný účel. Vyhotovili sa však aspoň dve turistické mapy, ktoré sa umiestnili do existujúcej vitríny na
autobusovej stanici a na veľkoplošnú informačnú tabuľu pri amfiteátri v rekreačnom stredisku Tajch.
V roku 2013 sa dokončila realizácia Stĺpového informačného systému mesta Nová Baňa a okolie.
Celkovo bolo umiestnených 14 stĺpov so smerovými tabuľkami a ďalšie smerovky boli umiestnené na 5
stĺpoch osvetlenia.
Propagačný materiál bol poskytnutý napr. na propagáciu mesta v Nemecku G.F.Š. v Novej Bani, na
medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakia tour v BA, na družobné stretnutie TK Smeč SK
s TK Gorena Vas Chorvátsko, na 48. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, na návštevu
v Göethe inštitúte v Nemecku, na festival POPROCK fest, účastníkom prechodu Pohronským Inovcom,
návšteve partnerského mesta Mimoň, poďakovanie za činnosť DO Fénix pri ukončení činnosti, pri
príležitosti Dňa učiteľov, na privítanie divadelníkov MDNB, pre Ing. Motyčku - cestovateľa a publicistu,
pri príležitosti slávnostného otvárania športových ihrísk, pre RNDr. Jurčoviča – meteorológa počas
besedy v MsK, na obvodné kolo súťaže mladých záchranárov, pri prijatí žiakov maturitného ročníka
GFŠ v Novej Bani, na Deň Fair Play na Hrabinách, do tomboly, na jazdecké preteky jazdeckej školy
Beri, pre hostí na maturitných skúškach v SOŠ OaS v Novej Bani, pri vyhodnotení súťaže Kráľ
čitateľov v Msk, na tenisovom turnaji o pohár primátora mesta, na Prehliadke ľudového spevu pre
Jednotu dôchodcov Slovenska, pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším, na zasadnutí riaditeľov
odborných učilíšť Slovenska, pri príležitosti 60. Výročia založenia ZPOZ Človek – človeku, do knižnice J.
Kollára v Kremnici, do múzea mincí a medailí v Kremnici, na vianočný basketbalový turnaj, telesne
postihnutým reprezentantom SR, predsedovi paraolympionikovi p. Riapošovi, na ocenenie pri
príležitosti 15. výročia vzniku SSk Vinička, pre účastníkov 2. Obranárskeho preteku o pohár primátora
a ďalšie.
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
9 735
700 Kapitálové výdavky
2 280
Výdavky na podprogram spolu
12 015

Zmena
8 597
1 280
9 877

Skutočnosť
9 242
1 177
10 419

Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu v hodnote 3 300 eur, pripravovanej
publikácie Turistický sprievodca v hodnote 5 000 eur a na vyhotovenie turistických máp s podkladom
na existujúce veľkoplošné informačné tabule. Kapitálový rozpočet je na stĺpový informačný systém
v meste.

Skutočnosť:
Bežné výdavky - na kancelársky materiál bola použitá čiastka 340 eur vrátane tlače, na zakúpenie
propagačného materiálu 7 570 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. Finančné prostriedky vo výške 500 eur boli použité za spracovanie
návrhu obsahu publikácie Turistický sprievodca na základe zmluvy o dielo.
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte Informačného centra zostali nepreúčtované
finančné prostriedky za mzdy, stravné a prídel do SF, spolu vo výške 832 eur a zaťažili k 31.12.
propagáciu.
Kapitálové výdavky vo výške 1 177 eur sú za vyhotovenie a osadenie Stĺpového informačného
systému, ktorý je umiestnený v meste Nová Baňa a okolí a to za vyhotovenie polohopisného plánu,
vyjadrenie k pozemnému vedeniu, zameranie pozemných vedení a za realizáciu.

Program 5. Cestná doprava
Rozpočet
programu

Pôvodný
407 736

Zmena
464 725

Skutočnosť
456 360

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

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

Plnenie:

Dopravná obslužnosť do okrajových častí mesta bola zachovaná

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

Počet
2013
3
3
Počet
2013
14
14
Počet
2013
13
13
Počet
2013
21
21

spojov Bukovina - Bukovina
2014
3

2015
3

liniek Nová Baňa – Malá Lehota
2014
14

2015
14

liniek Nová Baňa – Kútovci
2014
13

2015
13

liniek Nová Baňa – Ílend
2014
21

2015
21

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
32 600
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
32 600

Zmena
38 300
0
38 300

Skutočnosť
38 953
0
38 953

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 vnútro obecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Bukovina, Kútovci a Ílend.

Skutočnosť: Na základe objednávky mesta na poskytovanie služieb v oblasti autobusovej prepravy
pre časť Bukovina dochádza zo strany SAD k mesačnej fakturácii. Za obdobie 12/2012 až 11/2013
tieto náklady predstavujú výšku 2 055 eur. V zmysle Dohody o poskytnutí prepravy a úhrade časti
vzniknutej straty za prepravu zo dňa 9.2.2013 týkajúcich sa prímestských liniek boli uhradené faktúry
za obdobie 12/2012 a 01/2013 – 03/2013 vo výške 10 467 eur. Dohodou o poskytnutí prepravy
a úhrade časti vzniknutej straty za prepravu zo dňa 26.3.2013 došlo k zmene spôsobu úhrad a to
formou príspevku na základe predložených mesačných výkazov od SAD. Za obdobie od 04/2013 –
11/2013 tieto výdavky predstavovali sumu vo výške 26 431 eur. Pre rok 2013 boli narozpočtované
prostriedky na predmetné úhrady vo výške 32 600 eur. Na základe skutočností a predkladaných
výkazov od SAD Zvolen sa ekonomický km pohyboval od 1,30 do 1,40 eur. Do rozpočtu 2013 boli
náklady zapracované vo výške 1,27 eur. Rozpočet sa upravoval o výšku 5 700 eur, aj toto navýšenie
však nebolo postačujúce a skutočnosť je vyššia o 653 eur. Merateľné ukazovatele sa splnili.

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

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

Plnenie:

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

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

Náklady na opravu MK v eur na 1 m2 pri 8 cm hrúbke
2013
22,37

2014
26,80

2015
32,16

22,30
Dĺžka udržiavaných ciest v km
2013
104,09

2014
104,09

2015
104,09

104,09

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

Pôvodný
109 716
18 270
127 986

Zmena
96 403
10 258
106 661

Skutočnosť
93 967
6 216
100 183

Komentár: Výdavky sú zasielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh
na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávky MK, materiál na vodorovné dopravné značenie,
materiál na opravu schodov pri Zlatom bažante a pri polícii, na údržbu spevnenej plochy pri MŠ
Nábrežná, na údržbu spevnenej plochy na ul. Pod Sekvojou. Kapitálové výdavky sú určené na
vybudovanie spevnenej plochy pri cintoríne s prístupovou cestou a dvoma bránami od bytovky č. 10
na ul. Cintorínskej do objektu pohrebiska.

Skutočnosť:
Bežný rozpočet: V rámci rozpočtu boli TS mesačne poskytované príspevky na opravu a údržbu
cestného telesa, chodníkov, priľahlých cestných rigolov, ktorú realizovali v rozsahu 104,09 km ciest.
Bolo opravené 110 m2 MK výtlkov po zimnej údržbe asfaltovými vysprávkami.
V rámci zmien rozpočtu boli v 3. zmene rozpočtu TS schválené finančné prostriedky vo výške 18 180
eur na dopravné značenie komunikácií – farba, dopravné značky, náradie. Schválených bolo aj 6 350
eur na opravu rigolov, vpuste, opravu mreží. Zároveň bol rozpočet znížený o 11 328 eur a to na
opravu spevnenej plochy pred MŠ Nábrežná a na ul. Pod Sekvojou a na opravu schodov pri Zlatom
Bažante a polícii. V 4. zmene rozpočtu boli TS pridelené finančné prostriedky zo štátu na riešenie
kritického stavu cestnej infraštruktúry vo výške 24 201 eur. V 7. zmene rozpočtu boli TS pridelené
z rozpočtu mesta prostriedky vo výške 781 eur na údržbu a opravu vozidiel - náhrady poistného
plnenia. Zároveň bol odsúhlasený presun – zníženie príspevku o 51 497 eur (z toho 18 199 eur
účelové prostriedky z dôvodu nerealizovania pôvodného zámeru) a ich presun na zimnú údržbu MK,
kde boli prostriedky v dôsledku silnej zimy prečerpané.
Kapitálový rozpočet: Zakúpený bol vozík za 4 000 eur. Rozpočet bol znížený o 8 084 eur na akciu
spevnená plocha ul. Cintorínska, ktorá sa nezrealizovala a zvýšený o 72 eur na projektovú
dokumentáciu na odstavnú plochu ul. Cintorínska. Spevnená plocha pri cintoríne vybudovaná nebola,
ale bol zakúpený materiál oplotenie, brána a príslušenstvo, ktoré sú uskladnené na TS .

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
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Cieľ:

Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu na miestnych komunikáciách a
chodníkoch

Plnenie:

Zabezpečovaná bola schodnosť chodníkov, komunikácii a parkovísk počas zimného
obdobia. Cieľ bol splnený a pre veľkú nepriazeň počasia okrem soli boli ukazovatele
prekročené.

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

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - štrky

•
•
•
•

2013
730

2014
730

2015
730

1 019
Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - soľ
2013
50

2014
50

2015
50
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Počet m2/rok ručne odhrnutého snehu
2013
3 600

2014
3600

2015
3600

5 040
Počet m2/rok ručne posypaného klzkého povrchu
2013
4 000

2014
4000

2015
4000

5 590

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách – štrky – ukazovateľ
prekročený pre veľkú nepriazeň počasia a nižšiu spotrebu soli
Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách – soľ – spotreba bola
nedočerpaná z dôvodu námietok občanov na kašovitosť terénu po posype soľou a tým sa viac
používali štrky
Počet m2/rok ručne odhrnutého snehu – intenzívnejšie sneženie v priebehu zimy
Počet m2/rok ručne posypaného klzkého povrchu – intenzívnejšie sneženie v priebehu zimy

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

Pôvodný
49 778
0
49 778

Zmena
104 432
0
104 432

Skutočnosť
104 432
0
104 432

Komentár: Výdavky sú posielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie
zimnej údržby miestnych komunikácií, na prevádzkovanie posypových a odhŕňacích strojov
a materiálov, ručné odhŕňanie a posýpanie.

Skutočnosť: Príspevok je poskytovaný mesačne v pomernej čiastke TS mesta na zabezpečenie zimnej
údržby MK. Prostriedky im z titulu extrémnych poveternostných podmienok nepostačovali, v rámci
zmeny rozpočtu v decembri boli na túto činnosť presunuté prostriedky vo výške 54 654 eur na mzdy,
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odvody, PHM, autosúčiastky, štrky, piesky, soľ, náradie, zabezpečenie pohotovostných služieb
a odhŕňanie snehu dodávateľsky.

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu
Zámer projektu: Oprava a údržba techniky (autá, stroje, mechanizmy, kontajnery, príslušenstvá) na
zabezpečenie činností pre technický chod TS mesta Nová Baňa a funkčnosť technických zariadení
mesta Nová Baňa na verejných priestranstvách.
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Oprava a údržba techniky v TS a meste Nová Baňa

Plnenie:

Bola zabezpečená oprava a údržba techniky v TS a meste.

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

Počet servisovaných (oprava+údržba) automobilov a motorových strojov TS ks
2013
2014
2015
36
36
36
36
Počet servisovaných (oprava+údržba) bezmotorových strojov TS - ks
2013
2014
2015
6
6
6
6
Počet servisovaných (oprava+údržba) technických zariadení TS - ks
2013
2014
2015
8
8
8
8
Počet servisovaných (oprava+údržba) športovísk a detských ihrísk mesta - ks
2013
6
4

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

2014
6

Pôvodný
119 372
0
119 372

Zmena
116 781
0
116 781

2015
6

Skutočnosť
116 781
0
116 781

Komentár: Výdavky sú určené pre Technické služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy
vozidiel a majetku.

Skutočnosť: Výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom. TS zabezpečovali opravu a údržbu 36 ks
automobilov a motorových strojov, 6 ks bezmotorových strojov a 8 ks technických zariadení.
V rámci zmeny rozpočtu v decembri bol aj na túto činnosť rozpočet upravený na skutočnosť, rozpočet
bol znížený o 2 591 eur a prostriedky boli presunuté na zimnú údržbu MK.

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

Ukončenie obkladov veľkého schodiska v oddychovej zóne

Plnenie:

Obklad bol zrealizovaný
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Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Položenie obkladu v m2
2013
2014
60
0
60,45

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
8 000
Výdavky na podprogram spolu
8 000

Zmena
50
26 801
26 851

2015
0

Skutočnosť
50
26 801
26 851

Komentár: V zmysle rozhodnutia riadiaceho orgánu bolo mestu uložené opatrenie na zabezpečenie
ukončenia stavebných prác spočívajúcich v dodávke a montáži obkladu veľkého schodiska
v oddychovej zóne.

Skutočnosť:
Bežné výdavky: Rozpočet 50 eur bol určený na trvalovysvetľujúce tabule, ktoré boli dodané
a osadené za účelom poskytovania informácii zrealizovaného projektu a bežné výdavky plánované na
úhradu nákladov za túto publicitu boli vyčerpané. Povinnosť zabezpečenia publicity projektu
financovaného z eurofondov vyplýva zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Kapitálové výdavky: Ukončenie obkladov schodiska v oddychovej zóne sa zrealizovalo dodávateľsky
v priebehu mesiacov august a september 2013. Výdavky boli v rozpočte navýšené o 340 eur z dôvodu
zvýšenia cien za realizáciu stavebných prác obkladu schodišťa v oddychovej zóne.
Na základe dodatku č. 5 boli urobené naviac práce na projekte - rozpočet bol zvýšený o 18 281 eur.
Kapitálové výdavky boli čerpané na úhradu nákladov súvisiacich s naviac prácami pri realizácii projektu
Regenerácia centra mesta.
Nakoľko po ukončení stavebnej akcie je potrebné zrealizovať nové dopravné značenie, rozpočet bol
zvýšený o 180 eur na projekt dopravného značenia mesta.

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 a OVŽPaSM
Cieľ:

Zvýšiť návštevnosť rekreačnej oblasti Tajch

Plnenie:

Návštevnosť sa zvýšila, občania s obľubou trávia voľný čas prechádzkou pri
pozorovaní vodnej plochy Tajch

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Dobudovanie chodníka na prechádzanie, bicyklovanie a korčuľovanie
2013
1
1

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
70 000
Výdavky na podprogram spolu
70 000

2014
0

Zmena
0
71 200
71 200

2015
0

Skutočnosť
0
68 667
68 667

Komentár: Výdavky sú určené na dokončenie realizovaného chodníka a vybavenosti mobiliárom.

Skutočnosť: Finančné prostriedky boli poskytnuté zhotoviteľovi – Technickým službám mesta - za
zrealizované práce. Rozpočet bol zvýšený o 1 200 eur a výdavky boli určené na vypracovanie
porealizačného geometrického plánu ako podkladu pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
a následného zápisu do katastra nehnuteľností. Vzhľadom k tomu, že časť pozemku, na ktorom sa
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realizoval cyklochodník, nie je majetkovoprávne vysporiadaná, nebol geometrický plán dokončený.
Akcia cyklochodník Tajch prechádza ako rozostavaná do rozpočtu roku 2014.

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
kanalizácie, vybudovanie oporného múru cesty

rigolu,

sfunkčnenie

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

Vybudovanie 1 ks retenčnej nádrže
2013
2014
2015
1 ks retenčnej nádrže
Dĺžka prícestného rigolu v bm
2013
2014
147

2015

Dĺžka dažďovej kanalizácie v bm
2013
2014
175

2015

Dĺžka oporného múru v bm
2013
2014
63

2015

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
2013
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
0

2014

2015

0
46 200
46 200

0
113 750
113 750

Komentár: Výdavky sú určené na výkup pozemku a následné vybudovanie oporného múru za účelom
splnenia nariadených opatrení. Sú predmetom rozpočtu roku 2014 a 2015.

Podprogram 5.6. Chodník Hrádza
Zámer podprogramu: Rozšírenie siete chodníkov v meste
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Po realizácii chodníka od križovatky A. Kmeťa – ul. Hrádza po sídlisko
KBV Hrádza zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu pre vydanie
kolaudačného
rozhodnutia
a následného
zápisu
do
katastra
nehnuteľností

Plnenie:

GP je vypracovaný

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Vypracovanie geometrického plánu
2013
2014
1
1

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný

Zmena
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Skutočnosť

2015

600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

0
0
0

0
500
500

0
493
493

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie porealizačného geometrického plánu.

Skutočnosť k 30.6.2013: Porealizačný geometrický plán bol vypracovaný, overený a faktúra bola
uhradená. Kolaudačné konanie sa uskutočnilo dňa 23.7.2013, chodník slúži svojmu účelu.

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva
Rozpočet
programu

Pôvodný
194 322

Zmena
210 732

Skutočnosť
210 738

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

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

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

Plnenie:

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

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

Počet servisovaných (prevádzka+údržba) zhromaždísk odpadov v meste, podľa
štúdie október 2012- ks
2013
2014
2015
38
38
38
38
Počet najazdených kilometrov s neseparovanými zložkami KO od občana do SITA,
a.s. Nová Baňa – km/rok
2013
2014
2015
12 876
10000
10000
16 327
Počet najazdených kilometrov so separovanými zložkami KO od občana do
úpravovňa odpadov (lisovanie, balenie) v TS – km/rok
2013
2014
2015
14 868
12500
12500
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Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

3 126
Náklady na expedíciu vyseparovaných (zlisovaných, zabalených, kontajnerovaných)
zložiek KO od TS k odberateľom – eur/rok
2013
2014
2015
2 050
2460
2952
1 560
Množstvo odvezeného zmesového komunálneho odpadu v tonách
2013
1 990

2014
2000

2015
2010

1 889,34
Množstvo odvezeného objemného odpadu v tonách
2013
80

2014
83

2015
85

69,17
Množstvo odvezeného zmiešaného odpadu zo stavieb v tonách
2013
65

2014
66

2015
67

174,13
Množstvo odvezených plastov v tonách
2013
21

2014
22

2015
23

17,29
Množstvo odvezeného papiera a lepenky v tonách
2013
15

2014
16

2015
17

21,53
Množstvo odvezeného skla v tonách
2013
38

2014
39

48,98

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky

Pôvodný
65 952
0

Zmena
70 399
0
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Skutočnosť
70 399
0

2015
40

Výdavky na podprogram spolu

65 952

70 399

70 399

Komentár: Výdavky sú zasielané 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.
Skutočnosť: Počet vývozov separovaných zložiek za mesto bol 12 krát. TS chcú odporučiť (navrhnúť
pre mesto) stratégiu nákupu zberových vozidiel – sú zastaralé, poruchové, riziko rozpadu vozidiel sa
približuje k 90% hranici.
Výdavky boli zasielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie efektívneho
zvozu odpadov a to na zber a zvoz komunálneho odpadu kukavozmi, vrecovaného odpadu z 12
zberných miest a z roztrúseného osídlenia multikárou a áviou, zvoz veľkoobjemových kontajnerov,
zber separovaného odpadu - plasty, sklo, papier dotrieďovanie a lisovanie plastov a papiera na
hornom dvore, jarný a jesenný zber nebezpečného odpadu, stavebných odpadov, veľkoobjemových
odpadov a BIO odpadov a na prevádzkovanie dvoch zberných dvorov (separované zložky, NO,
opotrebované pneumatiky).
Rozpočtované prostriedky na túto činnosť nepostačovali. V rámci zmeny rozpočtu v decembri bol aj na
túto činnosť rozpočet upravený na skutočnosť, rozpočet bol zvýšený o 4 447 eur najmä na
autosúčiastky, opravy vozidiel a prenájom kukavozu.

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
splnený

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

Množstvo spracovaného BRO - biologicky rozložiteľného odpadu v tonách
2013
440

2014
450

2015
460

673,2
Počet motohodín zberovoštiepkovacím zariadením (traktor+príves) od občana do
zhromaždisko BRKO TS – motohodina/rok
2013
2014
2015
420
432
454
591
Počet najazdených kilometrov fekálnym vozidlom od občana do ČOV Nová Baňa – km/rok
2013
1156

2014
1200

2015
1300

2 209
Počet najazdených kilometrov pri expedícii BRKO od zhromaždisko BRKO TS, do
expedované miesto - MsL Nová Baňa – km/rok
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Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2013
480

2014
500

2015
520

237

Cieľ:

Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to p dobu 5 rokov
a to je havarijné poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu,
odcudzeniu za každý rok samostatne

Plnenie:

Povinnosť je splnená, poistné je uhradené

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Ročné poistenie v eur
2013
5 585

2014
5585

2015
5585

5 583

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

Pôvodný
23 931
0
23 931

Zmena
21 167
0
21 167

Skutočnosť
21 167
0
21 167

Komentár: Výdavky sú zasielané vo výške 18 346 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 5 585 eur sú náklady na poistenie vozidiel a techniky, ktoré
hradí mesto.

Skutočnosť:
Príspevok pre TS bol poskytovaný mesačne na zabezpečenie a organizovanie zberu, zvozu na zberný
dvor, triedenie, manipuláciu, úpravu odpadov do kompostu a expedíciu. V rámci zmeny rozpočtu
v decembri bol aj na túto činnosť rozpočet upravený na skutočnosť, rozpočet bol znížený o 2 764 eur
najmä na spotrebe PHM, STK a emisnej kontrole. Príspevok bol poskytnutý vo výške 15 324 eur. TS
realizovali zber a drvenie BRKO v množstve 673,2 ton.
Splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas
platnosti a účinnosti tejto zmluvy po dobu 5 rokov sa uskutočnilo úhradou havarijného
poistenia vozidiel a techniky podľa uzavretých poistných zmlúv v mesiaci 05/2013. Merateľný
ukazovateľ splnený.

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

Odovzdanie komunálneho odpadu oprávnenej organizácii vlastniacej certifikované
vážiace zariadenie v sortimentoch odpadov podľa zmluvných podmienok
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Plnenie:

Cieľ bol splnený - 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:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Tony komunálneho + objemného odpadu (KO)
2013
2 070

2014
2 083

2015
2 095

1 958,51
Tony drobného stavebného odpadu (DSO)
2013
65

2014
66

2015
67

2014
2,1

2015
2,2

174,13
Tony nebezpečného odpadu (NO)
2013
2
1,524

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
81 000
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
81 000

Zmena
81 000
0
81 000

Skutočnosť
81 006
0
81 006

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu poplatku za uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke.
Skutočnosť: Jedná sa o náklady za odvoz a nakladanie s KO 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. Množstvo odvezeného odpadu bolo nižšie ako plánované,
okrem drobného stavebného odpadu, v ktorom je zahrnutý aj odpad, ktorý si občania individuálne
s prepravou a kontajnerom platili na TS. SITA následne za odpad fakturovala TS Nová Baňa.

Podprogram 6.3. Čistenie verejných komunikácií
Zámer podprogramu: Čisté mesto
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:

Ručné čistenie mesta v km
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Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota

2013
220

2014
220

2015
220

261
Odpracované hodiny zamestnancami TS hod/rok
2013
2 400

2014
1 600

2015
800

2 477

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

Pôvodný
11 585
0
11 585

Zmena
16 822
0
16 822

Skutočnosť
16 822
0
16 822

Komentár: Výdavky sú zasielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na čistenie verejných
komunikácií.

Skutočnosť: Príspevok bol poskytovaný mesačne v pomernej čiastke TS mesta.
Nakoľko pôvodný rozpočet na túto činnosť nepostačoval, v rámci zmeny rozpočtu v decembri boli na
túto činnosť presunuté prostriedky vo výške 5 237 eur na mzdy, odvody a služby.

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika
Zámer projektu: Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Zabezpečiť
technikou

čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou

Plnenie:

Technika počas celého roka bola kvalitná a zabezpečilo sa vyčistenie všetkých
znečistených priestranstiev a komunikácií

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Cieľ:

Najazdené kilometre (čistiace) za rok
2013
943

2014
943

2015
943

948
Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to p dobu 5 rokov a to
je havarijné poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu,
odcudzeniu za každý rok samostatne

Plnenie:

Poistné bolo uhradené v termíne splatnosti v II. polroku

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Ročné poistenie v eurách
2013
5 269

2014
5 269

2015
5 269

5 269

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia

Pôvodný

Zmena
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Skutočnosť

600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

11 854
0
11 854

21 344
0
21 344

21 344
0
21 344

Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb
mesta vo výške 6 585 eur a na úhradu ročného havarijného poistného za zametacie a čistiace vozidlá
vo výške 5 269 eur, ktoré uhrádza mesto.

Skutočnosť: Popri ručnom čistení je využívaná aj stroj. technika na čistenie verejných priestranstiev.
Najazdené kilometre boli v súlade s merateľným ukazovateľom.
Strojne boli vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a ostatné verejné priestranstvá.
Splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas
platnosti a účinnosti tejto zmluvy po dobu 5 rokov sa uskutočnilo úhradou havarijného
poistenia vozidiel a techniky podľa uzavretých poistných zmlúv vo výške 5 269 eur v mesiaci 07/2013.
Nakoľko pôvodný rozpočet 6 585 eur pre TS na túto činnosť nepostačoval, v rámci zmeny rozpočtu
v decembri boli na túto činnosť presunuté prostriedky vo výške 9 490 eur na mzdy, odvody, spotrebu
PHM, autosúčiastky a všeobecný materiál.

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

Pôvodný
69 425

Zmena
57 828

Skutočnosť
51 657

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory
Zámer podprogramu: Udržať budovy v dobrom stave, zabezpečiť v budovách energie – vodu, plyn,
teplo.
Cieľ:

Dobrým stavom nehnuteľností sa udržať na trhu s prenájmom nehnuteľností

Plnenie:

Pre zabezpečenie cieľa boli na prenajímaných budovách vykonané opravy, ktoré
splnili naplnenie cieľa.


Na objekte Bernolákova 13 sa zabezpečilo

oplechovanie atiky a montáž

nových žľabov.
 V budove na Bernolákovej 11 v podkroví v priestoroch zasadačky sa
namontovala plávajúce podlaha. Priestor sa využíva na športové účely.
 V budove na Školskej 25 sa zrealizovala výmena žľabov a zvodov.
 V objekte vináreň bola realizovaná repasácia vstupných dverí.
 v objekte na Bernolákovej 3 boli vyrobené a osadené pevné protihmyzové
sieťky.
 V budove na Kalvárskej 37 boli realizované montážne a servisné práce na
vykurovacom systéme.
 Zabezpečili sme čistenie upchatej kanalizácie z budovy Cintorínska 3.
 Pre zabezpečenie objektu Zvonička pred vandalizmom boli na objekt
osadené plechové okenice.
 V objekte na Bernolákovej 3 a Bernolákovej 11 boli zrealizované
elektroinštalačné práce a odstránenie porevíznych závad.
Nebola zrealizovaná naplánovaná akcia a to: Vyasfaltovanie dvora Bernolákova 3,
z dôvodu výpadku podielových daní.
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná

Počet prenajímaných budov
2013
16

2014
15
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2015
15

hodnota
Skutočná
hodnota

16

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
69 425
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
69 425

Zmena
57 828
0
57 828

Skutočnosť
51 657
0
51 657

Komentár: Výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je najväčšia
položka rozpočtu 42 tisíc eur, poistné, revízie objektov, kominárske služby, nájomné, materiál, ale aj
na ich údržbu. V rámci údržby sa plánuje v objekte Bernolákova 13 oprava oplechovania strechy a
výmena žľabov, vo dvore objektu Bernolákova 3 vyasfaltovanie dvora, v objekte Bernolákova 11
plávajúca podlaha v priestoroch na 3. poschodí, ktoré slúžia na športové účely, v objekte na Školskej
25 výmena žľabov a ostatné výdavky na odstraňovanie revíznych závad.

Skutočnosť: Výdavky za údržbu a prevádzku prenajímaného majetku sú nasledovné:
Elektrická energia 12 671 eur - výdavky predstavujú zálohové platby za prenajímané
nehnuteľnosti za rok 2013 a vyúčtovanie spotreby za II. polrok 2012.
Teplo 8 646 eur - náklady predstavujú:
- výdavky za doplatok za spotrebu tepla pre firmu STING ITEC za objekt Nábrežná 21 doplatok za rok
2012 a to 837 eur,
- doplatok za spotrebu tepla za neobsadené priestory kancelárie Bernolákova 11 bývalý Dom služieb I.
a II. poschodie, zasadačka – teplo je v cene nájmu 319 eur, Námestie slobody 2 Podnikateľské
centrum piváreň + voľné priestory 517 eur,
- zálohy za rok za voľné nebytové priestory 4 788 eur,
- odpočet odberných miest, výmena kapilár, rozúčtovanie nákladov Nábrežná 21 – 19 eur,
- vyhodnotenie meračov – ročné spotreby, Školská 25, Bernolákova 3 – 166 eur
- zálohy za rok za objekt na Nábrežnej 21 vo výške 2 000 eur.
Plyn 11 262 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 a za
spotrebu plynu za tieto odberné miesta za rok 2013.
Voda 6 642 eur - výdavky v čiastke 4 830 eur sú za spotrebu vody v prenajatých nebytových
priestoroch a 1 810 eur predstavujú výdavky za zrážkovú vodu za prenajímané budovy a za
neobsadené, prázdne budovy.
Prevádzkové prístroje 62 eur – zakúpená bola tyč na otváranie vypúšťacieho systému pre jazero
Tajch.
Materiál 282 eur za:
- skrinku na evidenciu kľúčov 88 eur,
- pletivo na oplotenie bývalej bananárne 69 eur,
- pohonné hmoty do kosačky 48 eur,
- zámok – Bernolákova 3 – 21 eur,
- ventil na vykurovacie teleso Nábrežná 21 – 16 eur,
- opravu omietky po výmene strešného okna budova PC 11 eur,
- plavák a hadicu na opravu WC na Bernolákovej 11 – II. poschodie 6 eur
- opravu neónových svietidiel – chodby – Bernolákova 11 – 6 eur
- spotrebný materiál 17 eur
Údržba budov, priestorov, objektov 8 616 eur - v rámci opravy a údržby budov boli vykonané
nasledovné práce :
- výroba plechových okeníc objekt Zvonička 2 517 eur
- montáž plávajúcej podlahy v priestoroch zasadačky – Bernolákova 11 podkrovie – priestory sa
využívajú na športové aktivity – 2 266 eur
- demontáž a montáž hranatých žľabov, oplechovanie atiky – Bernolákova 13 – 935 eur
- výmena žľabov a zvodov - klampiarske práce - Školská 25 – 802 eur
- elektroinštalačné práce Bernolákova 3 a odstránenie porevíznych závad Bernolákova 11- – 603 eur
- výroba a montáž strešného okna – budova PC, Námestie slobody 2 – 355 eur
- výroba a osadenie plechovej bránky s dvomi stĺpikmi – objekt Kalvárska 37 – 280 eur
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- oprava dlažby – Bernolákova 11, III. poschodie a Bernolákova 3 – 224 eur
- vyhotovenie a nainštalovanie plechového bezbariérového nájazdu – Bernolákova 3 – 141 eur
- oprava strechy bananáreň – výmena latovania, demontáž a montáž škridly – 147 eur
- servisné a montážne práce – výmena čerpadla vykurovacieho systému Kalvárska 37 – 121 eur
- údržbárske a inštalatérske práce – výmena vykurovacieho ventilu Nábrežná 21- 40 eur
- výroba pevných protihmyzových sietí – Bernolákova 3 – 52 eur
- navŕtanie dier pre oplotenie bananárne – 36 eur
- oprava soc. zariadení – Bernolákova 11 a Bernolákova 13 – 36 eur
- repasácia vstupných dverí – Radničná vináreň – 30 eur
- čistenie upchatej kanalizácie – Cintorínska 3 – 25 eur
- zámok 6 eur
Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov 635 eur
- za prenájom pozemku pod AS od Železníc SR
Všeobecné služby 1 039 eur za:
- vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie – Bernolákova 3 – 380 eur
- odborná prehliadka a odborná skúška el. inštalácií – Bernolákova 13 – 179 eur
- odborná skúška bleskozvodov – Hájska 37, N. slobody 2, Bernolákova 3 – 165 eur
- servisné a odborné prehliadky plynových kotlov – Bernolákova 3 a Školská 25 – 119 eur
- servisné a odborné prehliadky plynového zariadenia – M. R. Štefánika 27, Bernolákova 3 -81 eur
- odmena mandatárovi – 33 eur
- servisná prehliadka plynového kotla – M. R. Štefánika 27 – 31 eur
- zasklenie okna – Školská 25 – 27 eur
- vydanie osvedčenia pre obsluhu plynových kotlov – 20 eur
- výroba kľúčov – 4 eur
Poistné 964 eur - alikvotná časť poistného za prenajaté nebytové priestory
Vrátené príjmy minulých rokov 696 eur
- preplatky na kúrení – zálohy z roku 2012 :
Školská 25 - 179 eur
Bernolákova 3 – 338 eur
- vrátenie preplatku za vyťažené tony – lom – 142 eur
- vrátenie preplatku na nájomnom Bernolákova 3 - 37 eur.

Program 8. Prostredie pre život
Rozpočet
programu

Pôvodný
586 820

Zmena
524 112

Skutočnosť
515 097

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

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

Kompletné administratívne služby TS

Plnenie:

Boli realizované kompletné administratívne služby, čím sa zabezpečil chod TS

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet administratívnych pracovníkov TS
2013
2014
5
5
5
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2015
5

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
123 945
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu 123 945

Zmena
123 815
0
123 815

Skutočnosť
123 451
0
123 451

Komentár: Podprogram zahŕňa kompletné administratívne služby TS na zabezpečenie všetkých
aktivít, riadenie celej činnosti, ekonomika, personalistika, mzdová agenda, fakturácia, zásobovanie,
skladové hospodárstvo, archivácia, správa budov a inventáru, ochrana a bezpečnosť pri práci,
pracovná zdravotná služba, strážna služba.
Skutočnosť : Výdavky boli zasielané mesačne vo forme príspevku Technickým službám mesta na
zabezpečenie chodu TS. Chod TS zabezpečovalo v súlade s merateľným ukazovateľom 5 pracovníkov.
V rámci zmien rozpočtu bolo TS schválené 4 900 eur na opravu priestorov šatne pre zamestnancov na
základe zápisu z kontroly zo strany hygieny, toto bolo zrealizované.
V rámci zmeny rozpočtu v decembri bol aj na túto činnosť rozpočet upravený na skutočnosť, rozpočet
bol znížený o 5 030 eur najmä na elektrickej energii – úspora z dôvodu prechodu na nový systém
vykurovania.

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, kontroly boli vykonané

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet kontrol odborne spôsobilými osobami
2013
2014
2015
4
4
4
4

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

Pôvodný
6 290
0
6 290

Zmena
6 600
0
6 600

Skutočnosť
6 288
0
6 288

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

Skutočnosť: Výkony a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej bezproblémový chod
prevádzky ČOV Tajch Nová Baňa boli priebežne mesačne fakturované a následne uhrádzané.
Uhradené bolo aj poistné vo výške 372 eur. Rozpočet bol zvýšený o 310 eur – došlo k poruche
drtiacich nožov, ktoré sa nedali opraviť, preto bolo nutné zakúpiť nový rotorový a statorový nôž za
účelom zachovania funkčnosti ČOV.

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

Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3

Plnenie:

Cieľ je splnený

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

Počet kontrol odborne spôsobilými osobami
2013
2014
2015
12
12
12
12
Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie
2013
2014
2015
1
1
1
1

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný Zmena Skutočnosť
600 Bežné výdavky
538
538
627
700 Kapitálové výdavky
0
0
0
Výdavky na podprogram spolu
538
538
627
Komentár: Výdavky sú určené na činnosť odborne spôsobilej osobe zabezpečujúcej výkon kontrol.

Skutočnosť: Výkony a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej bezproblémový chod
prevádzky lapača ropných látok na KBV Hrádza Nová Baňa sú priebežne mesačne fakturované
a následne uhrádzané. V nákladoch je započítaná aj úhrada faktúry za IV. štvrťrok 2012 vo výške 134
eur, čo ovplyvnilo vyššie čerpanie výdavkov.

Podprogram 8.3.Kanalizačný zberač ul. Kamenárska
Zámer podprogramu: Vysporiadanie záväzkov z nerealizovaného projektu
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
0

Zmena
0
0
0

Skutočnosť
0
0
0

Skutočnosť: Zo strany zhotoviteľa predmetného neuskutočneného projektu bola podaná žaloba na
Mesto Nová Baňa. Výsledok bude známy až po vyriešení súdneho sporu.

Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch – PD na rekonštrukciu
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:

Splnené

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Merateľný
ukazovateľ:

Kontrolná odborná obhliadka Tajch 2 krát
2013
2014
2
2
2
Záverečná správa za rok
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2015
2

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

2013
2014
1
1
1
Počet kontrolných meraní ročne

2015
1

2013
2014
2015
12
12
12
12
Zamedziť potencionálnemu ohrozeniu územia pod vodnou stavbou

Plnenie:

Priebežne sa plní

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Vypracovanie PD komplexného riešenia rekonštrukcie vodnej nádrže
Tajch
2013
2014
2015
1
0
0
1

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
736
700 Kapitálové výdavky
10 000
Výdavky na podprogram spolu
10 736

Zmena
736
9 660
10 396

Skutočnosť
736
8 640
9 376

Komentár: Bežné výdavky sú určené na každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch.
Kapitálové výdavky sú na zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie komplexného riešenia
rekonštrukcie vodnej nádrže Tajch spočívajúcej v oprave bezpečnostného prepadu mnícha a vyčistenia
samotnej nádrže.

Skutočnosť: Bežné výdavky boli za výkon a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej výkon
technicko - bezpečnostného dohľadu na vodnej nádrži Tajch a vykonanie kontrolných obhliadok
v 02/2013 a 12/2013.
Kapitálové výdavky boli čerpané na úhradu nákladov za vypracovanú projektovú dokumentáciu
spoločnosťou Vodotika, a.s. Bratislava, ktorá v rámci prieskumu trhu ponúkla najnižšiu sumu, čím
došlo aj k úspore nákladov.

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. Bolo vykonané pravidelné strihanie živých plotov.

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

Počet m2 kosenej zelene celkom za rok
2013
373 091

2014
373 091

2015
373 091

373 091
Počet kusov vysadenej vysokej zelene
2013
190

2014
200
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2015
210

hodnota
Skutočná
hodnota

166

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
41 994
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
41 994

Zmena
37 621
0
37 621

Skutočnosť
35 826
0
35 826

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.
Okrem toho sú tu rozpočtované aj účelové prostriedky na náhradnú výsadbu vo výške 3 000 eur.
Jedná sa o výdavky na nákup sadeníc - drevín , stromov a krov.

Skutočnosť: Príspevok bol poskytovaný mesačne v pomernej čiastke TS na úpravu verejnej zelene,
kosenie, výrub drevín a náhradné výsadby. Vo výdavkoch je zahrnutý nákup sadeníc náhradnej
výsadby, k pôvodným 3 000 eur zmenou rozpočtu bolo TS pridané ešte 2 000 eur na nákup stromov
a 1 600 eur na osadenie lavičiek a košov. Sadenice a stromy boli zakúpené, vysadené, lavičky a koše
boli zakúpené a osadené.
Okrem plôch uvedených v pasporte zelene sa kosili aj plochy neuvedené v pasporte podľa požiadaviek
správy mestského majetku.

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:

Čiastočne splnené

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet realizovaných akcií
2013
2014
2
2
0

2015
2

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný Zmena Skutočnosť
600 Bežné výdavky
500
500
32
700 Kapitálové výdavky
0
0
0
Výdavky na podprogram spolu
500
500
32
Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípadnou prípravou projektov.

Skutočnosť: Výdavky boli na zakúpenie kolkov pre výber listu vlastníctva a kópie katastrálnej mapy
potrebných k predloženiu monitorovacej správy už zrealizovaného projektu – Rekonštrukcia ZŠ J.
Zemana v Novej Bani a projektu Intenzifikácia separovaného zberu v meste Nová Baňa na
Enviromentálny fond.

Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia

Projekt 8.7.1. Verejné osvetlenie TS
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Zámer projektu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste. Zabezpečiť maximálnu
efektívnosť a bezpečnosť VO. 100 % = 873 svetelných bodov

Plnenie:

TS vykonávali bežnú údržbu a opravy VO, montáž a demontáž vianočnej výzdoby

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Celkový počet funkčných svetelných bodov
2013
873

2014
873

2015
873

896

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný Zmena Skutočnosť
600 Bežné výdavky
45 706 52 932
50 553
700 Kapitálové výdavky
0
0
0
Výdavky na podprogram spolu
45 706 52 932
50 553
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
pre TS.

Skutočnosť: Príspevok bol poskytovaný mesačne v pomernej čiastke TS. Na verejnom osvetlení bola
vykonávaná bežná údržba a opravy VO. Plán nákladov je hlavne na úhradu spotreby elektrickej
energie pre verejné osvetlenie mesta a priľahlých častí patriacich do katastra. V rámci zmeny rozpočtu
bolo pridané 4 400 eur na opravu plošiny a 3 330 eur na zakúpenie svietidiel, ktoré boli doplnené
v rekreačnej oblasti Tajch a na Cintorínskej ulici. Svietidlá boli zakúpené a doplnené. Plošina bola
opravená za 1 516 eur.
V rámci zmeny rozpočtu v decembri bol aj na túto činnosť rozpočet upravený na skutočnosť, rozpočet
bol znížený o 504 eur najmä na elektrickej energii.

Projekt 8.7.2. Modernizácia verejného osvetlenia
Zámer projektu: Modernizácia verejného osvetlenia
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Skvalitnenie osvetľovacej sústavy, zníženie zaťaženia životného prostredia

Plnenie:

Splnené, akcia je zrealizovaná

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Spotreba energie v MWh/rok
2013
26,9209
0

2014
0

2015
0

Merateľný ukazovateľ bude vyhodnotený až po roku prevádzky nového verejného osvetlenia.
Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný Zmena
Skutočnosť
600 Bežné výdavky
0
50
50
700 Kapitálové výdavky
245 491 245 491
245 492
Výdavky na podprogram spolu 245 491 245 541
245 542
Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na modernizáciu verejného osvetlenia v príslušných
lokalitách mimo centra a mimo sídlisk. Vzhľadom na dlhodobejší proces verejného obstarávania a jeho
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následnej kontroly došlo k realizácii prác koncom roka 2012 a finančné usporiadanie akcie sa
uskutoční začiatkom roka 2013.

Skutočnosť: Projekt modernizácia verejného osvetlenia na jednotlivých uliciach mimo centra a mimo
sídlisk bol dodávateľským spôsobom zrealizovaný a ukončený k 15.1.2013. Faktúra za realizované
práce bola uhradená z poskytnutého úveru v čiastke 206 949 eur a z vlastných zdrojov v čiastke
38 543 eur. Financovanie projektu z eurofondov sa realizovalo spôsobom refundácie. Žiadosť
o platbu bola postúpená riadiacemu orgánu, po jej administrácii a schválení došlo k vyplateniu
finančných prostriedkov avšak až v 07/2013. Merateľný ukazovateľ bude vyhodnotený až po roku
prevádzky nového verejného osvetlenia.

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

Plnenie:

WC slúžili občanom mesta k plnej ich spokojnosti.

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

Náklady na prevádzku WC/rok
2013
2014
2015
10 983
10 956
10 956
10 621,25
Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2eur/občan)
2013
2014
2015
750
750
750
1 156
Počet občanov/rok
2013
2014
2015
500
1000
1000
5 780

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
10 233
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
10 233

Zmena
9 103
0
9 103

Skutočnosť
9 103
0
9 103

Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre
občanov vo verejných WC.

Skutočnosť: Príspevok je poskytovaný mesačne v pomernej čiastke TS na prevádzku a údržbu
mestských WC. V rámci zmeny rozpočtu v decembri bol aj na túto činnosť rozpočet upravený na
skutočnosť, rozpočet bol znížený o 1 130 eur najmä na elektrickej energii.
Po rekonštrukcii WC je zvýšený záujem občanov o ich využívanie.

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

Zabezpečenie prevádzky a údržby pohrebiska

Plnenie:

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

Merateľný
ukazovateľ:
Rok

Celkový počet udržiavaných pohrebísk
2013

2014
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2015

Plánovaná
1
hodnota
Skutočná hodnota 1

1

1

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný Zmena Skutočnosť
600 Bežné výdavky
8 897
6 786
5 848
700 Kapitálové výdavky
6 285
300
0
Výdavky na podprogram spolu
15 182
7 086
5 848
Komentár: Výdavky sú plánované vo forme príspevku Technickým službám na výkon správy
pohrebiska – starostlivosť o objekt domu smútku a areál cintorína. V rámci poskytnutých bežných
výdavkov sú aj výdavky na opravu oplotenia cintorína od bytovky č. 10 na ul. Cintorínskej,
vybudovanie vstupnej brány a bránky, a investičné výdavky sú určené na vybudovanie urnového
múru.

Skutočnosť: Bežný príspevok bol poskytovaný mesačne v pomernej čiastke TS na prevádzku a údržbu
pohrebiska. Zmenou rozpočtu bolo pridané 610 eur na výrub stromov v areáli cintorína, ktoré
ohrozovali priľahlé hroby, čo bolo zrealizované. Taktiež bola robená údržba nízkej zelene kosením
a vysokej zelene orezávaním. Oprava oplotenia cintorína vrátane vybudovania vstupnej brány a bránky
od bytovky č. 10 na ul. Cintorínskej nebola zrealizovaná. Presun do roku 2014.
Kapitálový rozpočet bol z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov znížený, zostali zdroje len na
projektovú dokumentáciu na vybudovanie urnového múru. Projektová dokumentácia nebola
vypracovaná. Presun do roku 2014.

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

Udržiavaná plocha areálu Tajch

Plnenie:

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

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

Veľkosť udržiavanej plochy v m2
2013
74 260
72 060
Počet kosení/rok

2014
74 260

2015
74 260

2013
4
4

2014
4

2015
4

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
200
700 Kapitálové výdavky
23 505
Výdavky na podprogram spolu
23 705

Zmena
1 270
28 686
29 956

Skutočnosť
1 270
27 157
28 427

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. Kapitálové výdavky sú
určené na modernizáciu dvoch detských ihrísk s namontovaním certifikovaných bezpečných sekcií vo
výške 22 000 eur a na dobudovanie amfiteátra Tajch – vstupných brán vo výške 1 505 eur.

Skutočnosť:
Bežný rozpočet: Na údržbu rekreačnej oblasti Tajch bol TS poskytnutý príspevok 200 eur, pridané
bolo 390 eur na výrub stromov. Vykonaná bola údržba plôch v súlade s pasportom zelene, rez
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a vypílenie náletov, nežiaducich stromov a krov v okolí jazera, ako aj malinčia a divo rastúcich kríkov,
vykonávané bolo pravidelné kosenie okolia jazera ako aj hrádze, ďalej kosenie okolo príjazdových
komunikácií v chatovej oblasti, parkoviska a okolia sociálno-prevádzkovej budovy TS. V rámci zmeny
rozpočtu v decembri bol aj na túto činnosť rozpočet upravený na skutočnosť, rozpočet bol zvýšený
o 680 eur najmä na elektrickej energii.
Kapitálový rozpočet:
Terénne úpravy a spevnené plochy – okrem vybudovania vstupných brán, na čo boli prostriedky
vo výške 1 505 eur v pôvodnom rozpočte, bolo pridané 800 eur na dlažbu na vstup. Dlažba položená
nebola, rozpočet bol znížený o 240 eur na 2 065 eur. V skutočnosti boli prostriedky poskytnuté vo
výške 1 631 eur a akcia je ukončená.
Okrem toho boli dané do rozpočtu prostriedky vo výške 250 eur na porealizačný geometrický plán ako
podklad pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a následného zápisu do katastra nehnuteľností. Toto
zabezpečoval Mestský úrad ako investor. GP bol vypracovaný, akcia bola skolaudovaná a slúži svojmu
účelu.
Modernizácia detských ihrísk - pôvodný rozpočet 22 000 eur nepostačoval, na dokončenie
detských ihrísk na ul. Štúrova a Pod Sekvojou sa pridalo do rozpočtu 4 203 eur a to na tabuľky,
zámky, kľúče, materiál na úpravu terénu – tráva, kríky, zemina, dlažba, cement, štrk, piesok a 168 eur
na financovanie projektovej dokumentácie na štyri detské ihriská a to na ul. Nábrežná, Školská,
Štúrova a Pod sekvojou. Spolu rozpočet 26 371 eur, skutočné čerpanie bolo 25 277 eur. Detské ihriská
sú ukončené, avšak nie sú skolaudované.

Podprogram 8.11. WC LIDL - PD
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 LIDL

Plnenie:

Nesplnený

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Realizácia stavebnej akcie
2013
2014
2015
1
0
0
0

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
0
700 Kapitálové výdavky
2 500
Výdavky na podprogram spolu
2 500

Zmena
0
0
0

Skutočnosť
0
0
0

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie WC pri
obchodných reťazcoch LIDL a Jednota.

Skutočnosť: V súvislosti s návrhom riešenia verejných WC bola oslovená spoločnosť COOP Jednota SD
Žarnovica vzhľadom k tomu, že pozemky na ktorých sa uvažovalo s umiestnením WC sú v ich
vlastníctve. Stanovisko COOP J – SD Žarnovica bolo negatívne a odporúčajú hľadať inú vhodnú plochu
na pozemkoch vo vlastníctve mesta, ktoré sa však v blízkosti týchto obchodných centier
a autobusových zástaviek nenachádzajú. Akcia sa nerealizovala, prostriedky boli použité v rámci
zmeny rozpočtu mesta na geometrické plány a dopracovanie rozpočtov na zateplenie objektov akcií
v kapitálovom rozpočte.

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
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Cieľ:

Vybudovanie verejných WC a spŕch na Tajchu

Plnenie:

Nesplnený

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Realizácia stavebnej akcie
2013
2014
1
0

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

2015

Zmena
0
24
24

Skutočnosť
0
24
24

Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie WC a spŕch na Tajchu pre verejnosť na rekreačné
účely. V objekte sa navrhuje bufet, požičovňa bicyklov a WC so sprchami.
Skutočnosť: Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta pre rok 2013
a predpokladanú cenu stavebných prác 120 000 eur sa uvedený projekt v roku 2013 nerealizoval.
Výdavky 24 eur boli čerpané na náklady spojené s vybavovaním stavebného povolenia.

Program 9. Šport
Rozpočet
programu

Pôvodný
88 958

Zmena
89 753

Skutočnosť
86 607

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. Počas roka ju využívali
zamestnanci na rodinnú rekreáciu.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet zamestnancov, ktorí využili možnosť rekreácie
2013
15

2014
20

2015
20

15

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
1 520
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
1 520

Zmena
1 520
0
1 520
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Skutočnosť
1 121
0
1 121

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku chaty na Tajchu a nevyhnutné opravy opadávajúcej
omietky.

Skutočnosť: Výdavky boli použité za spotrebu elektrickej energie 419 eur, vody 68 eur, čistiacich
prostriedkov, nákup nových vankúšov a paplónov, obliečok a kuchynského riadu vo výške 634 eur.
Plánovaná údržba objektu – oprava omietky nebola realizovaná z dôvodu plánovanej celkovej
rekonštrukcie objektu v budúcom období.

Podprogram 9.2. Šport
Zámer podprogramu: Priviesť športové kluby k aktívnejšej činnosti a občanov k aktívnejšej účasti
na športových podujatiach.
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií
Cieľ:

Rozvíjať tradičné športové podujatia v meste, organizovať nové podujatia v spolupráci
s miestnymi športovými klubmi a podieľať sa na spoluorganizovaní ich akcií

Plnenie:

Tradičné športové podujatia v meste sme sa snažili spestriť organizačnými zmenami, či
lepším materiálnym zabezpečením. Na akcii Vyhlásenie najlepších športovcov sme mali
atraktívneho hosťa Timoteja Zuzulu, nášho rodáka, otca a trénera reprezentantky SR
v zjazdovom lyžovaní. V rámci príležitostných podujatí sme pripravili otvorenie nových
detských ihrísk a športovísk (na Štúrovej ulici, Pod sekvojou a na Školskej ulici)
a cyklochodníka na Tajchu.
Rozvíjame spoluprácu s miestnymi školami prostredníctvom podujatí Aprílový
stolnotenisový turnaj družstiev, podujatiami v rámci 10. ročník Týždňa športu pre
všetkých, 2. ročník Ľahkoatletického mítingu, XXII. ročník Štafetového behu
Novobanských škôl o pohár primátora mesta, 9. ročník Školskej floorbalovej ligy
o pohár primátora mesta, Mikulášsky turnaj vo volejbale žiakov Novobanských škôl. Pri
spolupráci so športovými klubmi sme sa veľkou mierou podieľali na spoluorganizácii,
propagácii, zabezpečení ozvučenia a materiálnom zabezpečení športových podujatí.
V rámci Mesta v pohybe sme zapojili do športových aktivít aj seniorov z DCS LIPA
a chceme v tom pokračovať aj v ďalších ročníkoch tohto podujatia. Prostredníctvom
úspešnej akcie Tajchová osmička sme pritiahli do nášho regiónu bežcov z celého
Slovenska a na jej druhom ročníku sme pokrstili vlastné logo a prekročili hranicu 100
účastníkov. 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:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet športových akcií organizovaných mestom
2013
3

2014
3

2015
3

10
Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom
2013
3

2014
3

2015
3

7

K 31.12.2013 bolo v rámci športu uskutočnených spolu 17 podujatí
Mesto bolo hlavným organizátorom
- Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2012, Otvorenie detských ihrísk na
Štúrovej ulici a Pod sekvojou, Aprílový stolnotenisový turnaj družstiev, Prvomájový výstup
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najmenších na Zvoničku, 10. ročník Týždňa športu pre všetkých, Mesto v pohybe, Otvorenie
cyklochodníka na Tajchu, 2. ročník behu Tajchová osmička a Beh zdravia, Otvorenie
športového ihriska na Školskej ulici, Mikulášsky turnaj vo volejbale žiakov Novobanských škôl.
Mesto bolo v spolupráci
- 43. ročník Zimného turistického prechodu Pohronským Inovcom, 2. ročník Obranárskeho
preteku o pohár primátora mesta, 2. ročník Ľahkoatletického mítingu, XXII. ročník Štafetového
behu Novobanských škôl o pohár primátora mesta, Medzi nebom a zemou – filmový festival
športových aktivít, 7. ročník Mikulášskeho plávania na Tajchu, 2. ročník Memoriál PhDr. Pavla
Hrčku
Podporili sme (trofeje, medaily, drobné vecné dary ...)
- Výberový turnaj MFK, 9. ročník Školskej floorbalovej ligy o pohár primátora mesta, Výberový

turnaj MFK o putovnú kopačku, Tenisový turnaj o pohár primátora mesta, Vianočný
basketbalový turnaj ŠK POOLO.
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
42 806
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
42 806

Zmena
43 816
0
43 816

Skutočnosť
43 370
0
43 370

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom
a poskytovanie dotácií športovým klubom na šport pre deti a mládež.

Skutočnosť: Najväčšie výdavky sú na transfery (dotácie) z rozpočtu mesta na podporu športu
prostredníctvom športových klubov a OZ vo výške 39 553 eur. Výdavky vo výške 3 817 eur sú na
zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom či v spolupráci so športovými klubmi
a školami (medaile, poháre, občerstvenie, darčekové poukážky, drobné darčeky na Vyhlásenie
najlepších športovcov mesta, Výberový turnaj MFK, Otváranie detských ihrísk, Stolnotenisový turnaj
družstiev, Floorbalová liga, 2. ročník Obranárskeho preteku, 10. ročník Týždeň športu pre všetkých,
Tajchová osmička, Plávanie ľadových medveďov, Mikulášsky turnaj vo volejbale žiakov Novobanských
škôl Memoriál PhDr. Pavla Hrčku) a prepravné na turistické prechody ktoré mesto zabezpečuje už
niekoľko rokov. Použité boli nasledovne:
• Všeobecný materiál – spolu 148 eur – na položke materiál boli zvýšené výdavky hlavne
z dôvodu uhradenia tlače diplomov na masové športové podujatia (týždeň športu,
ľahkoatletický míting, Tajchová osmička a Beh zdravia), výkresy na diplomy, zatváracie
špendlíky na štartovné čísla, stuhy na otvorenie ihrísk, balóny na podujatia pre deti, švihadlá,
chodítka, kriedy ...
• Prepravné - 227 eur na prepravu na turistické prechody (3 autobusy na Zimný turistický
prechod Pohronským Inovcom, a 1 autobus na VI. ročník výstupu na Vojšín na počesť
F. Viciana.)
• Ceny, dary - výdavky 2 162 eur boli na zabezpečenie športových podujatí organizovaných
mestom či v spolupráci so športovými klubmi a školami (medaile, poháre, občerstvenie,
darčekové poukážky, drobné darčeky na Vyhlásenie najlepších športovcov mesta, Výberový
turnaj MFK, Otváranie detských ihrísk, Stolnotenisový turnaj družstiev, Floorbalová liga,
2. ročník Obranárskeho preteku, 10. ročník Týždeň športu pre všetkých, Tajchová osmička,
Plávanie ľadových medveďov, Mikulášsky turnaj vo volejbale žiakov Novobanských škôl
Memoriál PhDr. Pavla Hrčku).
• odmena 180 eur na dohodu za spracovanie powerpointovej prezentácie na Vyhlásenie
najlepších športovcov.
• Transfer BBSK vo výške 910 eur bol použitý na zakúpenie drobných vecných cien pre všetkých
účastníkov 10. ročníka Týždňa športu pre všetkých – butony, prívesky, tričká, tlieskačky,
hrnčeky.
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•
•

Dar vo výške 40 eur bol použitý na džúsy na podujatie Mesto v pohybe a dar vo výške 100 eur
bol použitý na občerstvenie na beh Tajchová osmička.
Cez transfery neziskovým organizáciám a fyzickým osobám na konkrétne účely na šport,
hlavne pre deti a mládež bolo prerozdelených spolu 40 000 eur, z toho OZ KOMARACE vrátilo
koncom roka dotáciu 200 eur vzhľadom na prechodné ukončenie svojej športovej činnosti,
a ZR pri ZŠ J. Zemana neminulo celú dotáciu a vrátilo rozdiel medzi zúčtovanou
a nezúčtovanou čiastkou dotácie vo výške 46,53 eur. Celková výška poskytnutých dotácii na
šport bola 39 553 eur.

TRANSFERY - DOTÁCIE ŠPORT
Príjemca dotácie
Výška
dotácie
KOMARACE
200 eur
Jazdecká škola Beri
200 eur
Miroslav Šipikal MIŠImoto
Miestna organizácia
SRZ
OZ Lyžiari mesta NB
OZ Priatelia deťom
pri DSS Nová Baňa
ŠK POOLO

200 eur
200 eur
300 eur

300 eur
400 eur

Klub športovej
kynológie

450 eur

TJ Slovan – šachový
odd.

500 eur

ZRPŠ ZŠ J. Zemana

700 eur
653,47 eur

SKI TEAM Nová Baňa

1.000 eur

Bike team NB, OZ

1.000 eur

Hokejový klub HC
TŠK TIFFANY

2.000 eur
2.350 eur

Stolnotenisový klub

3.000 eur

ŠK KARATE

7.000 eur

MFK Nová Baňa

20.000 eur

Účel
Náklady na účasť na trialových pretekoch v SR aj v zahraničí
Financovanie záchranky, prenájom priestorov, prekážkového
materiálu, ceny pre účastníkov jazdeckých pretekov
Úhrada výdavkov spojených s účasťou v súťažiach enduro
(štartovné, cestovné, PHM, mazivá a náhradné diely)
Zakúpenie rybárskych pomôcok pre divízne pretekárske
družstvá a pre mladých rybárov na pretekársku činnosť
Náklady spojené s organizáciou downhillových pretekov
HUBARACE (ceny pre víťazov, prenájom časomiery)
Zakúpenie pingpongového stola
Nákup športového vybavenia pre klub a nákup cien na mestskú
tenisovú ligu, basketbalový a volejbalový turnaj a Memoriál
Edky Šurkovej
Náklady spojené s organizáciou 2. ročníka Obranárskeho
preteku o pohár PM – materiálno-technické zabezpečenie, ceny
pre víťazov, občerstvenie a štartovné a cestovné na
kynologické súťaže pre mládež
Cestovné, členské, vstupný poplatok a ceny pre účastníkov
turnaja pre deti a mládež, jednorazové zakúpenie 6 ks
digitálnych šachových hodín
2. ročník ľahkoatletického mítingu – materiálno-technické
zabezpečenie, športové náčinie, náradie, občerstvenie, ceny,
medaily, príprava hracích plôch
zabezpečenie tréningových jednotiek, náklady spojené
s lyžiarskymi pretekmi, organizovaním pretekov, zakúpenie
tréningovej výbavy a výstroja pre deti
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.
Prenájom ľadovej plochy, doprava autobusom
Cestovné, štartovné, ubytovanie, látky a drobný materiál na
kostýmy, CD nosiče, tanečná obuv.
Cestovné, štartovné (dlhodobé súťaže družstiev mládeže,
Slovenský pohár mládeže, regionálne bodovacie turnaje)
športový materiál, tréner mládeže
Materiálno-technické zabezpečenie klubu, štartovné, cestovné,
ubytovanie, sústredenia, športové oblečenie s označením
mesta.
Preprava na súťažné zápasy žiakov a dorastu, náklady na
rozhodcov a delegátov, licenčných trénerov, nákup športového
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39.553,47 eur

materiálu a výstroje, jednorazové prenájmy športovísk
k činnosti, náklady na športové poplatky v rámci „ISSF“.
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:

Splnený

Merateľný ukazovateľ: Odber vody v m3 v priebehu roka
Rok
2013
2014
2015
Plánovaná hodnota
6 900
6 900
6 900
Skutočná hodnota
7 950
Merateľný ukazovateľ: Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3
Rok
2013
2014
2015
Plánovaná hodnota
16 000
16 000
16 000
Skutočná hodnota
7 950
Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Pôvodný
500
0
500

Zmena
1 150
0
1 150

Skutočnosť
1 011
0
1 011

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

Skutočnosť: Spotreba vody pre zavlažovanie futbalového ihriska pri mesačnom odbere nad 1 250 m3
je spoplatnená. K zvýšeniu rozpočtu o 650 eur počas roka došlo vzhľadom k poveternostným
podmienkam v letnom období, kedy bol zaznamenaný väčší odber vody na zavlažovanie za účelom
udržania kvalitného trávnatého povrchu futbalového štadióna. Merateľný ukazovateľ pri odbere vody
bol prekročený, povolený limit odberu vody bol dodržaný.

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:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota

Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha v m 2
2013
12 000

2014
12 000

12000
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2015
12 000

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

Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha v m 2
2013
5 125

2014
5 125

2015
5 125

5 125
Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy v m 2
2013
1 280

2014
1 280

2015
1 280

1 280
Motohodiny na PG300D - kosenie štadióna/rok
2013
120

2014
120

2015
120

112

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

Pôvodný
16 132
0
16 132

Zmena
15 090
0
15 090

Skutočnosť
15 090
0
15 090

Komentár: výdavky sú určené na správu areálu futbalového štadióna,
na elektrickú energiu, vodu, kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna.

Skutočnosť: Okrem údržby areálu športového štadióna boli vykonané práce na oprave hracej plochy
a pomocnej hracej plochy. V rámci zmeny rozpočtu v decembri bol aj na túto činnosť rozpočet
upravený na skutočnosť, rozpočet bol znížený o 1 042 eur.

Podprogram 9.4. Multifunkčné ihrisko
Zámer podprogramu: Rozšírenie športových plôch pre širokú verejnosť
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Po realizácii multifunkčného ihriska zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu
pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a následného zápisu do katastra
nehnuteľností

Plnenie:

Splnené, GP je vypracovaný

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Vypracovanie geometrického plánu
2013
1

2014
0

2015
0

1

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

Zmena
177
0
177

Skutočnosť
177
0
177

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie porealizačného geometrického plánu.
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Skutočnosť: Porealizačný geometrický plán ku kolaudačnému konaniu bol vypracovaný, akcia
skolaudovaná, vydané kolaudačné rozhodnutie, multifunkčné ihrisko zapísané do katastra
nehnuteľností. Faktúra za poskytnutie služby bola uhradená.

Podprogram 9.5. Športovisko ul. Školská
Zámer podprogramu: Údržba existujúcej športovej plochy pre širokú verejnosť
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ:

Údržba verejných športovísk

Plnenie:

Splnené, športovisko je opravené

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Oprava povrchu ihriska o rozmeroch 22 x 14 m, oplotenia a basket. košov 2 ks
2013
2014
2015
1
0
0
1

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
28 000
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
28 000

Zmena
28 000
0
28 000

Skutočnosť
25 838
0
25 838

Komentár: Výdavky sú určené na opravu povrchu ihriska na ul. Školskej, oplotenia ihriska a jeho
vybavenia.

Skutočnosť: Akcia zrealizovaná dodávateľským spôsobom spoločnosťou SportReal Nitra s. r. o
v 08/2013 – 09/2013, ktorá vo výberovom konaní ponúkla najnižšiu cenu za predmet zákazky.
Športovisko slúži svojmu účelu.

Program 10. Kultúra
Rozpočet
programu

Pôvodný
281 314

Zmena
285 835

Skutočnosť
155 176

Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky
Zámer podprogramu: Starostlivosť a udržiavanie pamätných tabúľ a pamätníkov na území mesta
Zodpovednosť: oddelenie správne
Cieľ:

Zabezpečiť udržiavanie pamätných tabúľ a pamätníkov na území mesta ako
spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie

Plnenie:

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

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota

Počet pamätníkov a pamätných tabúľ
2013
11

2014
11

2015
11

10

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný

Zmena
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Skutočnosť

600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

156
0
156

156
0
156

60
0
60

Komentár: Výdavky sú na údržbu pamätníkov v meste.

Skutočnosť: Náklady 60 eur boli použité na výmenu kvetinovej výzdoby pamätníkov a pamätných
tabúľ a nákup liehu. Jedna pamätná tabuľa bola zničená pri búraní Vilky pri Knauf Insulation, s. r. o,
mesto bude požadovať výrobu novej pamätnej tabule v pôvodnom znení.

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

Plnenie:

Mestská knižnica v snahe zabezpečiť splnenie tohto cieľa nakúpila nové tituly z oblasti
náučnej literatúry, čo poslúži najmä študentom vysokých, ale aj stredných škôl.
Nakúpili sme množstvo odbornej, ale aj populárno-vednej literatúry. Taktiež sme
obohatili knižný fond detskej literatúry o tituly nielen slovenských autorov, ale aj
o tituly pre „povinné čítanie“ na školách.
Nákupom literatúry sme umožnili jej využívanie širokej sociálnej vrstve obyvateľstva a
tiež pre všetky vekové kategórie. Organizovali sme besedy so spisovateľmi a tiež akcie
pre žiakov a študentov.

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

Počet čitateľov
2013
910

2014
920

2015
930

2014
32 500

2015
32 600

2014
6

2015
6

876
Počet výpožičiek
2013
32 318
57 965
Počet besied
2013
6
6

Počet čitateľov a počet výpožičiek: Napriek tomu, že počet čitateľov v roku 2013 vzrástol oproti
roku 2012 o 27 čitateľov, tak plánovaná hodnota sa nám nepodarila naplniť. Hlavným dôvodom je, že
sociálne slabšie alebo viacčlenné rodiny si nepožičiavajú knihy každý na svoj čitateľský preukaz, ale
chodia na preukaz členov rodiny. Čoho dôkazom je aj zvýšený počet výpožičiek. Kým v roku 2012 bol
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počet výpožičiek 56 035 titulov kníh, tak v roku 2013 si čitatelia vypožičali spolu až 57 965 titulov.
Z uvedeného možno skonštatovať, že aj napriek nepriaznivej finančnej situácii ľudia majú chuť čítať.
V roku 2013 bolo zaregistrovaných 876 čitateľov a z toho 546 nad 15 rokov.
Počet besied: Pre splnenie tohto cieľa sme v prvom polroku 2013 usporiadali pásmo besied so
zaujímavými ľuďmi. Na začiatok to bol cestovateľ a novinár Ľ. Motyčka, potom meteorológ P. Jurčovič
a aktuálna detská spisovateľka G. Futová. Okrem podujatí so spisovateľmi sme v rámci dobrej
spolupráce so SŠ poskytli priestory pre výučbu slovenského jazyka a literatúry a tak isto aj informačnej
výchovy. Besedy sa uskutočnili nie len v priestoroch knižnice, ale podarilo sa nám uskutočniť jednu
veľkú besedu v priestoroch zasadačky MsÚ, na ktorej sa zúčastnili okrem detí zo ZŠ a SŠ aj deti zo
špeciálnej školy z Hrabín. Celkovo sa tejto besedy s pánom Jurčovičom zúčastnilo 116 detí
s pedagógmi. Na týchto besedách sa zúčastňovali aj návštevníci, ktorí ešte neboli našimi
registrovanými čitateľmi, ale neskôr sa nimi stali. Spätná – pozitívna väzba od návštevníkov nás
nabáda k tomu, aby sme ďalej pokračovali v usporiadaní takýchto akcií.
V druhom polroku sme zorganizovali besedy v knižnici pre verejnosť so známym spisovateľom,
cestovateľom a hudobníkom Pavlom „Hiraxom“ Baričákom. Následne so spisovateľom, humoristom,
satirikom Petrom Valom a forenzným antropológom MUDr. Františkom Štullerom PhD. Koncom roka
sme poslednú besedu pripravili v priestoroch zasadačky Podnikateľského centra a to s motivačným
spíkrom a lektorom Bc. Robertom Krausem. Priestory knižnice navštevovali v mesiaci november
a december žiaci a študenti škôl za účelom oživenia hodín literatúry slovenského jazyka a poznávania
literatúry či priestorov Mestskej knižnice Nová Baňa. Navštívili nás žiaci zo ZŠ J. Zemana Nová Baňa,
ZŠ Tekovské Nemce, Spojenej školy, Nová Baňa - Špeciálnej školy pre telesne postihnutých a študenti
Gymnázia F.Švantnera.
Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Pôvodný
31 345
0
31 345

Zmena
30 992
0
30 992

Skutočnosť
31 414
0
31 414

Komentár: Výdavky sú na prevádzku mestskej knižnice, na nákup kníh a časopisov, zakúpenie
kancelárskeho pracovného stola, na odmeny pre besedujúcich autorov, ale aj na súťaže a podujatia.

Skutočnosť: Mzdy boli vo výške 14 103 eur, odvody 5 147 eur – prekročenie spolu o 1 386 eur
z dôvodu zaúčania novej zamestnankyne na miesto vedúcej knihovníčky počas dvoch mesiacov, ktorá
odchádzala na MD a vyplatenia mimoriadnej odmeny pri príležitosti ocenenia vedúcej knihovníčky
Banskobystrickým samosprávnym krajom pri príležitosti Dňa knihovníkov.
Cestovné náklady 20 eur vznikli z dôvodu školenia knihovníkov v Žiari n/Hronom a vo Zvolene.
Energie 3 313 eur (z toho za plyn bolo uhradené 2 760 eur a za el. energiu 553 eur – za energie
ušetrené 464 eur). Vodné, stočné 214 eur, poštovné 570 eur.
V rámci interiérového vybavenia sa za 200 eur zakúpili dvere do detského oddelenia a za 118 eur
koberec do kancelárie a pod výpožičný pult.
Z položky všeobecný materiál boli uhradené výdavky za kancelárske a čistiace potreby, toner do
tlačiarne, metly, žiarovky, luster, tapetu a stolík spolu vo výške 516 eur.
Knihy boli zakúpené v hodnote 5 209 eur, z toho časopisy za 360 eur.
Údržba výpočtovej techniky – 211 eur bolo uhradené za ročný poplatok Update Clavius (knižničný
program - je potrebné každoročné zakúpenie Update) a 48 eur firme MS-Soft za neplánovanú opravu
programu na diaľku.
V priebehu roka bolo na súťaže a podujatia využitých 343 eur a to na odmeny pre besedujúcich, na
občerstvenie a na zakúpenie farbičiek pre deti k súťaži Kráľ čitateľov.
Všeobecné služby - za revíziu komína bolo zaplatené 42 eur, za porevíznu kontrolu svetiel 261 eur a za
fotokópie z SNK 7 eur, spolu 310 eur.
Stravovanie bolo vo výške 890 eur, tvorba sociálneho fondu 137 eur, poplatok za odpad 40 eur,
nemocenské dávky 22 eur.

Projekt 10.2.2. Doplnenie knižničného fondu
Rozpočet výdavkov projektu
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Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Pôvodný
2500
0
2 500

Zmena
1 500
0
1 500

Skutočnosť
1 500
0
1 500

V rozpočte bola zahrnutá čiastka 2 500 eur na projekt „Doplnenie knižničného fondu“, ktorý bol
podaný na Ministerstvo kultúry SR. Z toho 2 000 eur je predpokladané z transferu a 500 eur je
spolufinancovanie zo zdrojov mesta.

Skutočnosť: Projekt „Doplnenie knižničného fondu“ bol podporený Ministerstvom kultúry vo výške
1 200 eur, spolufinancovanie mesta bolo vo výške 300 eur.

Projekt 10.2.3. Ochrana knižničného fondu
Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

Pôvodný
6 520
6 520

Zmena
0
6 520
6 520

Skutočnosť
0
6 520
6 520

V rozpočte je zahrnutá čiastka 6 520 eur na dva projekty – Doplnenie knižničného fondu a Ochrana
knižničného fondu, ktoré boli podané na Ministerstvo kultúry SR. Z toho 7 320 je predpokladané
z transferu a 1 700 eur je spolufinancovanie zo zdrojov mesta.

Kapitálové výdavky - z MK SR mesto získalo 5 320 eur na elektronickú ochranu knižných jednotiek
so spoluúčasťou mesta 1 200 eur. Projekt „Ochrana knižničného fondu“ spočíval v nákupe
elektronických brán a magnetických prúžkov. Pri vypožičaní kníh, ktoré neprešli riadnym výpožičným
procesom, tieto brány začnú signalizovať odcudzenie. Zariadenie bolo namontované do priestorov
knižnice a od augusta 2013 slúži svojmu účelu.

Podprogram 10.3. Kultúrne služby
Zámer podprogramu: Uspokojiť potreby občanov všetkých vekových kategórií a vrstiev v oblasti
kultúry
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií
Cieľ:
Zlepšenie propagácie podujatí organizovaných mestom, podpora kultúrnospoločenských 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 podujatí sme zvýšili počet plagátov aj miest na ich
vyvesenie, zakúpili sme bannery s erbom mesta na podujatia, veľký banner na
kultúrne leto a Vítanie leta. Nielen podujatia mesta ale organizované aj v spolupráci
sme propagovali cez vývesné tabule v meste a v okolí, aj prostredníctvom vyhlásení
v mestskom rozhlase nielen v našom meste, ale aj okolitých obciach a na
internetových stránkach.
V rámci podpory kultúrno-spoločenských aktivít v meste sme poskytli priestory kina
Vatra zdarma na nácviky divadelného krúžku pri ZŠ Sv. Alžbety a dve predstavenia
s hrou Rytier v hrdzavom brnení a tiež aj LDO pri ZUŠ na nácviky divadla na krajskú
divadelnú prehliadku, zabezpečili sme bezplatnú farebnú tlač plagátov, pozvánok pre
Cantus Monte Regis, CVČ a ZUŠ. Zakúpili sme ceny pre víťazov Dodekovej Novej Bane,
zaplatili sme poplatky za autorské práva za III. Novobanský ples.
V rámci podpory rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti sme zapožičali archívne
materiály FS Vojšín a kroje pre záujmovú skupinu Banskí Potteri. Mužskej zložke zo
speváckeho zboru Cantus Monte Regis sme zakúpili motýliky k oblekom, jednotné
obaly na noty na vystúpenia a pravidelne im kopírujeme notové materiály k nácvikom.
Pri príležitosti 15. výročia založenia FSk Vinička sme usporiadali program spojený so
spomienkou na 10. výročie úmrtia p. Evy Hrnčiarovej (zakladateľky FSk)
a s posedením terajších aj bývalých členov FSk a rodiny p. Hrnčiarovej. FSk Vinička
sme podporovali na podujatiach mimo nášho mesta formou zabezpečenia prepravy na
vystúpenia.
Seniorom z DCS LIPA vychádzame v ústrety aj prostredníctvom voľných vstupeniek,
počas roka to bolo spolu 120 vstupeniek na 8 podujatí a tiež bezplatným poskytnutím
kinosály na Festival zborového spevu pre Jednotu dôchodcov a pomoc pri technickom
zabezpečení festivalu.
Poskytnutím dotácii cez transfery neziskovým organizáciám a fyzickým osobám sme
podporili aj ďalšie kultúrne dianie v meste.
FSk Vinička reprezentovala folklór z nášho regiónu na podujatiach mimo
Novej Bane:
1/Rybník - Prehliadka speváckych súborov tekovského regiónu (28.7.2013)
2/Voznica – regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru - Spievam, Spievaš,
Spievame (26.10.2013)
Umiestnenie na súťažnej prehliadke: FS Vinička –- strieborné pásmo, Cecília Tencerová
ako sólistka – Strieborné pásmo bez postupu, Jozef Suchý ako jednotlivec – zlaté
pásmo s postupom na krajskú súťažnú prehliadku, Jozef Suchý ako jednotlivec - cena
starostu obce Voznica
3/Bartošova Lehôtka – Na pozvanie od starostky obce do programu pri príležitosti
mesiaca úcty k starším (10.11.2013)
Spevácky zbor Cantus Monte Regis - Úspechy
1/Kremnica - Regionálna prehliadka speváckych zborov (29.9.2013) – Zlaté pásmo
s postupom do krajskej prehliadky
2/ Modrý Kameň – Krajská prehliadka speváckych zborov (19.10.) – Zlaté pásmo
s pozvaním na účinkovanie na Gorazdových dňoch
3/Zvolen – Gorazdove dni (16.11) – čestné uznanie od členov poroty

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Celkový počet usporiadaných podujatí za rok
2013
26

2014
26

32

K 31.12.2013 bolo uskutočnených 32 kultúrnych podujatí.
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2015
26

12 podujatí so vstupným
- Jazzový koncert Jakub Tököly TRIO, 29. ročník Novobanskí heligónkari, 24. ročník Zimná
folková Nová Baňa, divadelné predstavenie LORDI, 38. ročník Melekova divadelná Nová Baňa,
koncert vokálnej skupiny FRAGILE, VINIČKA a jej hostia, koncert speváckeho zboru CANTUS
MONTE REGIS, divadelné predstavenie Geľo Sebechlebský, Na Štáloch je veselo, Na
cimbalovú nôtu, divadelné predstavenie Ryba v trojke
20 podujatí bez vstupného
- Podujatia organizované Mestom Nová Baňa - Vitaj Veľká Noc, Stavanie mája, Našim mamám
a Míľa pre mamu, MDD, Vítanie leta, Vždy s úsmevom, Popoludnie pri pesničke, Rozlúčka
s letom a otvorenie cyklochodníka na Tajchu, XXII. ročník Novobanský jarmok, Lýdia
Volejníčková a Miro Švába, AMFO 2013 20. 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 2013, Centráci rodičom a mestu, Prehliadka
ľudového spevu a hudby, Záverečný koncert ZUŠ, Benefičný koncert My a naše mesto,
Vianočný koncert ZUŠ.
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
84 199
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
84 199

Zmena
86 729
0
86 729

Skutočnosť
80 440
0
80 440

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
tradičných, ale počíta sa aj s využitím príležitostných ponúk, plánované sú v rovnakej výške ako
v roku 2012. V rámci údržby sú výdavky len na odstránenie porevíznych závad a zabezpečenie
nevyhnutných opráv, na komponenty do ozvučovacej techniky a servis kopírky. V rámci vybavenia sú
výdavky na zakúpenie nových stolov do vestibulu kina, 2 ks PC s monitormi, nutných nových
komponentov pre zvukárov (stojany na mikrofóny, závesné mikrofóny) a tiež kvalitnej rezačky
papiera. Výdavky sú aj na prepravné FS Vinička a spevácky zbor Cantus Monte Regis na vystúpenia,
na revízie EE, bleskozvodov, plynových pecí, hasiacich prístrojov a bezpečnostného zariadenia,
cestovné heligonkárom, ale aj transfery neziskovým organizáciám.

Skutočnosť:
Výdavky boli na prevádzku budovy OKI, ale aj KD Štále a Bukovina. Najväčšou položkou okrem miezd
28 020 eur a odvodov 11 228 eur sú honoráre účinkujúcim na zabezpečenie tradičných a
príležitostných kultúrnych podujatí, vrátane troch profesionálnych predstavení počas roka.
• energie za budovu kina Vatra, KD Bukovina a KD Štále (elektrina, plyn) 9 850 eur
• vodné, stočné (kino Vatra, KD Bukovina a KD Štále) 342 eur
• poštové a telekomunikačné služby 605 eur
• interiérové vybavenie – zakúpili sme nové stoly do vestibulu kina (4 väčšie a 1 menší),
nakoľko tie pôvodné už boli vo veľmi zlom stave. Okrem toho sme dali vyrobiť prah
k vstupným dverám do kina, pretože bola pod dverami takmer 2 cm medzera. Dali sme si
zarámovať staršie veľké zrkadlo, ktoré je teraz vo veľkej šatni. Všetko spolu v sume 495 eur.
• Výpočtová technika – vymenili sme dva nevyhovujúce PC, spolu s príslušenstvom za 1 800
eur.
• Prevádzkové stroje a technika – doplnili sme vybavenie na ozvučenie podujatí zakúpením
6 nových mikrofónov a 2 stojanov, ktoré nahradili vyradené kusy. Vymenili sme pokazenú
rezačku, ktorá je často používaná a tiež sme vymenili starú žehličku a dokúpili mikrovlnku –
spolu 850 eur.
• Všeobecný materiál – kancelárske potreby, tonery a papier do tlačiarne a kopírky, väčšie
množstvo žiariviek na kompletnú výmenu a vyčistenie osvetlenia do kinosály, vizitkové papiere
na pozvánky a ďakovné listy, bannery s erbom mesta na podujatia, banner na kultúrne leto
a Vítanie leta, látka na jednotné oblečenie speváckemu zboru Cantus monte regis, motýliky
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•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

k oblekom a jednotné dosky na noty na vystúpenia pre spevácky zbor, žehliaca doska a nové
vybavenie pre upratovačku na OKI – vedro, mop, stierka; nové ozdoby na vianočný stromček
kvôli výzdobe na benefičný koncert spolu 1 650 eur.
Knihy 5 eur, pracovné odevy 23 eur.
Prepravné súboru Vinička na vystúpenia bolo za 131 eur.
Údržba prevádzkových strojov – neplánovaná výmena čerpadla v kotolni na OKI a odstránenie
porevíznych závad v budove kina Vatra a KD Bukovina – 492 eur.
V rámci údržby kultúrnych domov boli výdavky len na zabezpečenie nevyhnutných opráv
(zatekanie, čistenie upchatého potrubia, výmena ventilu, zasklievanie rozbitej vitríny) ale aj
obnova plota okolo KD Bukovina a drobné nutné opravy na streche kina Vatra spolu 855 eur.
Súťaže, honoráre, vecné dary – z tejto položky bolo čerpané spolu 15 295 eur hlavne na
honoráre, občerstvenie a vecné, spomienkové dary pre účinkujúcich, tradične veľkou položkou
je silvestrovský ohňostroj.
Honoráre – najväčšou položkou boli honoráre profesionálnym umelcom – Ryba v trojke 2 250
eur, Lordi 2 200 eur a koncert Fragile 1 880 eur, Jakub Tokoly TRIO, FS Bystrina, Lýdia
Volejníčková a Miro Švába, a menšie predstavenia pre deti či v rámci kultúrneho leta, Mikuláš.
Vecné a spomienkové dary – Novobanskí heligonkári, Melekova divadelná Nová Baňa,
15. Výročie FS Vinička, Dodekova Nová Baňa, Našim mamám, 20. ročník AMFO 2013.
Občerstvenie – Novobanskí heligonkári, Zimná folková Nová Baňa, Melekova divadelná Nová
Baňa, Vitaj Veľká Noc, Vinička a jej hostia, Našim mamám, Stavanie mája, Prehliadka
ľudového spevu a hudby, koncert Cantus Monte Regis, Rozlúčka s letom, AMFO 2013, Mikuláš,
Čas radostný čas vianočný, Benefičný koncert My a naše mesto.
Všeobecné služby, revízie – revízie elektroinštalácií a komínov na OKI, KD Bukovina a KD
Štále, nutná deratizácia kina Vatra, servisná prehliadka plynových kotlov na OKI, revízia
bezpečnostného zariadenia v kine Vatra spolu 1 353 eur.
Cestovné iným než vlastným - výdavky na cestovné heligonkárom a hercom na divadelné
predstavenie Lordi a účinkujúcim na podujatí Na Štáloch je veselo 808 eur.
Stravovanie – použité bolo 1 654 eur.
Prídel so sociálneho fondu – bol vo výške 280 eur.
Odmeny na dohody – vyplatenie zvukárov, dirigenta speváckeho zboru CMR, vedúcej FSk
Vinička, príležitostných moderátorov na podujatiach bolo spolu 1 739 eur.
Poplatok za komunálny odpad – za 4 zamestnankyne bol 80 eur.
Transfery neziskovým organizáciám – 300 eur ZR pri ZUŠ na akordeónovú a spevácku súťaž
a Prehliadku ľudového spevu; 1 000 eur pre OZ RETRO na ozvučenie festivalu a 250 eur pre
OZ Centráčik pri CVČ na kostýmy na rozprávkovú cestu – spolu 1 550 eur.
Transfer podnikateľovi – 1 250 eur pre Gothoom Production s.r.o. Nová Baňa na ozvučenie
open air festivalu Gothoom 2013.
Nemocenské dávky – spolu 85 eur kvôli čerpaniu jednej PN.

TRANSFERY - DOTÁCIE KULTÚRA
Príjemca dotácie
Výška
dotácie
OZ pri CVČ - Centráčik
250 eur

Združenie rodičov pri ZUŠ

Peter Beťko CRO MAGS
OZ RETRO

300 eur

1 250 eur
1 000 eur
2 800 eur

Účel
Kostýmy a parochne na rozprávkovú cestu okolo
Tajchu
Nákup ocenení pre žiakov na regionálnych súťažiach
(akordeónová, spevácka) a účastníkov Prehliadky
ľudového spevu a hudby
Úhrada ozvučenia a osvetlenia festivalu GOTHOOM
open air 2013, prenájom toaliet TOI-TOI
Úhrada ozvučenia festivalu POPROCK FEST
SPOLU ZA KULTÚRU
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Podprogram 10.4. ZPOZ
Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov
Zodpovednosť: oddelenie správne
Cieľ:

Zabezpečiť organizáciu slávnostných podujatí v meste

Plnenie:

Občianske obrady boli pripravované na vysokej profesionálnej úrovni

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

Predpokladaný počet uvítaní detí do života
2013
2014
2015
30
30
30
12
Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu
2013
2014
2015
10
10
10
25
Predpokladaný počet občianskych pohrebov
2013
2014
2015
9
9
9
3

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
4 665
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
4 665

Zmena
4 165
0
4 165

Skutočnosť
2 391
0
2 391

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste.

Skutočnosť: Organizáciu občianskych obradov zabezpečuje matrikárka. Čoraz častejšie
zaznamenávame žiadosti občanov na konanie sobáša mimo určenej obradnej siene, preto v roku 2014
bude zakúpená vhodná aparatúra.
Výdavky boli použité vo výške 776 na odmeny a 230 eur na odvody, 668 eur na kvetinové dary, 236
na občerstvenie a 481 na darčeky.

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 XXII. ročník Novobanského jarmoku a jeho sprievodné akcie
pozitívne. Celkom bolo umiestnených 135 stánkov. Z toho 9 stánkov bolo
s občerstvením, ktoré boli obohatené novým sortimentom, napr. grilované kačky,
poplamuchy a pod. 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 17 účinkujúcich, z toho bolo 7 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, lokší a domáceho chleba.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok

Dĺžka trvania jarmoku
2013
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Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2 dni

2 dni

2 dni

2014
70

2015
70

2014
95

2015
95

2014
7

2015
7

2 dni
Počet remeselníkov
2013
70
70
Počet predajných stánkov
2013
95
126
Počet stánkov s občerstvením
2013
7
9
Počet komerčných účinkujúcich
2013
2

2014
2

2015
2

7
Počet amatérskych účinkujúcich
2013
7

2014
7

2015
7

10

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

Pôvodný
8 019
0
8 019

Zmena
17 297
0
17 297

Skutočnosť
17 297
0
17 297

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: Výdavky na Novobanský jarmok boli v celkovej výške 17 297 eur. Z toho 14 836 eur na
kultúrne programy (sponzori prispeli čiastkou 8 350 eur), suma 2 461 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, na zakúpenie všeobecného
materiálu – farby, batérie, klince, špagáty, orezávače, pripínačky, riedidlo, plátno, tlač pozvánok,
stuhy, celofán, plagáty A2, tombolové lístky, cena do tomboly, sťahovacie pásky, fixy, reklamný
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banner, papier A3, A4, ďalej na zabezpečenie občerstvenia, na prenájom suchých toaliet a odmien na
dohody.

Podprogram 10.6. Pamiatková starostlivosť reštaurovanie 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:

Plní sa po etapách

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet zreštaurovaných pamiatok
2013
2014
1
0
0

2015
0

Zrealizovaná bola I. etapa reštaurátorských prác.
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
20 988
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
20 988

Zmena
15 000
0
15 000

Skutočnosť
15 000
0
15 000

Komentár: Výdavky sú určené na reštaurovanie súsošia sv. Trojice v Novej Bani. Reštaurovanie bude
rozdelené do troch etáp. V roku 2013 pôjde o prvú etapu, v rámci ktorej ide o demontáž ohrozujúcich
kovových atribútov a kamennej holubice, lokálne upevnenie uvoľnených a rozrušených častí kamennej
hmoty, injektáž a spevnenie nesúdržných a uvoľnených vrstiev kamennej hmoty. Výdavky budú vo
výške 20 988 eur, z toho 15 988 eur transfer zo strany štátu a 5 000 eur spolufinancovanie mesta.

Skutočnosť: Prostriedky boli využité na zrealizovanie I. etapy reštaurátorských prác, ktorej predmetom
boli prípravné práce, zabezpečenie prívodu elektrickej energie, reštaurátorské lešenie, demontáž
ohrozujúcich kovových atribútov a kamennej holubice a lokálne upevnenie uvoľnených a rozrušených
častí kamennej hmoty. Etapy II. a III. budú realizované po schválení dotácií ministerstvom kultúry.
Výdavky boli z nasledovných zdrojov: vo výške 10 000 eur z transferu z Ministerstva kultúry a vo
výške 5 000 dofinancované z rozpočtu mesta.

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:

Nesplnený

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Počet vybudovaných priestorov
2013
2014
1
0
0

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný

Zmena
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Skutočnosť

2015
0

600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky na podprogram spolu

0
122 922
122 922

0
123 476
123 476

554
0
554

Komentár: Prestavbou Podnikateľského centra na Kultúrne centrum v zmysle spracovanej štúdie
a projektovej dokumentácie vytvorí mesto nové priestory pre inštitúcie zabezpečujúce poskytovanie
informácií a kultúrnych služieb v meste. Kultúrne centrum bude sídlom mestskej knižnice,
informačného centra a zázemím pre zamestnancov oddelenia kultúry a informácií. Priestory mestskej
knižnice budú situované na jednom poschodí a budú poskytovať čitateľom a návštevníkom služby
vyššieho komfortu.
Finančné prostriedky budú vynaložené 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: Akcia bola vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v roku 2013 pozastavená.
Zabezpečovali sa vyjadrenia potrebné k vydaniu stavebného povolenia.

Program 11. Vzdelávanie
Za všetky školské zariadenia sú vypracované samostatné komentáre k plneniu rozpočtu.
Rozpočet
programu

Pôvodný
1 505 446

Zmena
1 488 177

Skutočnosť
1 490 194

Podprogram 11.1. Školstvo
Za všetky školské zariadenia sú vypracované samostatné komentáre k plneniu rozpočtu.
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
651 523
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu 651 523

Zmena
666 395
1 244
667 639

Skutočnosť
696 524
1 244
697 768

Komentár: V uvedenom projekte sú zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí,
Školské stredisko záujmovej činnosti, Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana. Mzdy a odvody rozpočtované podľa aktuálnych mzdových tabuliek pri ZŠ pre prepočítaný počet 30,5 pedagogických
a 7,5 nepedagogických zamestnancov, pri ŠSZČ pre 1 pedagogického zamestnanca, pri ŠKD pre 4
pedagogických zamestnancov a pri ŠJ pre 6 (1 vedúca, 1 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 (napr. umývanie okien), všeobecné služby
(potrebné revízie, technik BOZP, údržbárske práce), stravovanie zamestnancov, povinný prídel do
sociálneho fondu a i. Okrem normatívnych prostriedkov z Krajského školského úradu sú zapracované
aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na dopravné (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom),
prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, prostriedky
z rozpočtu mesta a z vlastných príjmov – tieto sú rozpočtované na položke všeobecný materiál učebné pomôcky pre prvákov, všeobecné služby – umývanie okien, poistné budov. Školské stredisko
záujmovej činnosti – v rámci bežných výdavkov sú zapracované bežné prevádzkové výdavky.
Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy sú rozpočtované dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti
vrátane odvodov. Pri ŠKD sú zapracované bežné prevádzkové výdavky, z prostriedkov z prijatých
vzdelávacích poukazov rozpočtované energie. Pri ŠJ sú rozpočtované potrebné bežné výdavky –
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energie, vodné, stočné, všeobecný materiál – potrebné drobné vybavenie jedálne a kancelárske
potreby, stravovanie zamestnancov, interiérové vybavenie, potrebná bežná údržba a i.

Skutočnosť : Hodnotenie projektu je v priloženej samostatnej správe ZŠ.
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola
Cieľ:

Úspora energií v priestoroch Základnej umeleckej školy

Plnenie:

Nerealizované z dôvodu deficitu daní z príjmov fyzických osôb

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Realizácia výmeny okien
2013
2014
1
0
0

2015
0

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

Pôvodný
298 704
0
298 704

Zmena
275 690
0
275 690

Skutočnosť
261 545
0
261 545

Komentár: V rozpočte zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 18 pedagogických a prepočítaných 1,6
nepedagogických zamestnancov. Bežné výdavky – podľa potreby – tu sú zahrnuté bežné prevádzkové
výdavky - plyn, elektrická energia, všeobecný materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika,
všeobecný materiál – notový materiál, materiál do výtvarného odboru, kancelárske potreby, tonery,
čistiaci, údržbársky materiál, údržba prevádzkových strojov – údržba hudobných nástrojov dychového
oddelenia, klavírov, akordeónov, bežná údržba budov, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone
práce a pracovnej činnosti – pre učiteľov pracujúcich na dohody, kuriča, drobné údržbárske opravy,
prídel do SF a i.
V rozpočte projektu je zahrnutá výmena okien v ZUŠ vo výške 26 000 eur. Výmenu okien bude
zabezpečovať Mestský úrad a bude aj výdavkom Mestského úradu.

Skutočnosť: Výmena okien v ZUŠ vo výške 26 000 eur sa nerealizovala z dôvodu deficitu daní
z príjmov fyzických osôb v roku 2013 v časti za školstvo.
Hodnotenie celého projektu je v priloženej samostatnej správe ZUŠ.
Projekt 11.1.3. CVČ
Cieľ:

Úspora energií v priestoroch Centra voľného času

Plnenie:

Nerealizované z dôvodu deficitu daní z príjmov fyzických osôb.

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Realizácia výmeny okien
2013
2014
1
0
0

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
105 421
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu 105 421

Zmena
87 157
0
87 157

2015
0

Skutočnosť
85 810
0
85 810

Komentár: V rozpočte zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických
zamestnancov (0,5 úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka) – podľa mzdových tabuliek, tiež sa
zavádzajú od 01.01.2013 odvody z dohôd, bežné prevádzkové výdavky – plyn, elektrická energia,
interiérové vybavenie, všeobecný materiál – potrebný drobný materiál pre krúžky a kancelárske
a čistiace potreby, stravovanie detí, prepravné (počas letných táborov – hradené z prostriedkov od
rodičov), stravovanie zamestnancov, cestovné, údržba budovy – tu je rozpočtovaná oprava schodov
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vo výške 2 750 eur, 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 17 500 eur. Výmenu okien bude
zabezpečovať Mestský úrad a bude aj výdavkom Mestského úradu.

Skutočnosť k: Výmena okien v CVČ vo výške 17 500 eur sa nerealizovala z dôvodu deficitu daní
z príjmov fyzických osôb v roku 2013 v časti za školstvo.
Hodnotenie projektu je v priloženej samostatnej správe CVČ.
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný Zmena
Skutočnosť
600 Bežné výdavky
425 484 429 549
417 394
700 Kapitálové výdavky
0
2 100
2 100
Výdavky na podprogram spolu 425 484 431 649
419 494
Komentár: 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, 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, bežná údržba budov – v rámci rozpočtu by sa malo
realizovať vyrovnanie podláh v 2 triedach určených na voľby v MŠ Nábrežná 2 a Štúrova 47, výmena
podlahy v jedálni v ŠJ Nábrežná, maľovanie potrebných priestorov a i., 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.

Skutočnosť:
Bežné výdavky MŠ: Hodnotenie projektu je v priloženej samostatnej správe
Kapitálové výdavky: V zmene rozpočtu bola zahrnutá do kapitálového rozpočtu pre pripravovanú
rekonštrukciu objektu čiastka 2 100 eur na dopracovanie projektovej dokumentácie spojovacej
chodby. Celú realizáciu akcie bude zabezpečovať Mestský úrad a bude aj výdavkom Mestského úradu.
Cieľ:

Rekonštrukcia objektu Materskej školy vrátane spojovacej chodby

Plnenie:

Vypracovaná je projektová dokumentácia

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Vypracovanie projektovej dokumentácie na objekt spojovacej chodby medzi
jednotlivými objektmi MŠ pre komplexné riešenie rekonštrukcie objektu
2013
2014
2015
1
1

Projektová dokumentácia objektu SO – 05 spojovacia chodba bola vypracovaná. Faktúra projekčnej
spoločnosti uhradená. Rozpočet bol upravený z dôvodu dopracovania rozpočtu a výkazu výmer
a dôvodom bola úprava a rozšírenie rozsahu realizácie stavebných prác.

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 je zasielaná mesačne

Merateľný ukazovateľ: Počet neštátnych školských zariadení
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Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

2013
2
2

2014
2

2015
2

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
23 849
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
23 849

Zmena
25 577
0
25 577

Skutočnosť
25 577
0
25 577

Komentár: Príspevok pre ŠKD a ŠSZČ v ZŠ sv. Alžbety prepočítaný podľa aktuálneho počtu žiakov vo
výkaze 40-01 k 15.9.2012 vo výške 88 % dotácie na žiaka ŠKD a ŠSZČ v ZŠ Jána Zemana.

Skutočnosť - prostredníctvom tohto podprogramu bola zasielaná dotácia na mzdy a prevádzku pre
neštátne školské zariadenia a to Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety a Školský klub detí pri ZŠ sv.
Alžbety. Počet cirkevných školských zariadení 2 bol rovnaký v porovnaní s rokom 2012. Dotácia v roku
2013 bola zasielaná podľa počtu detí v školskom roku 2012/2013 podľa stavu k 15.9.2012. Počet
zapísaných detí k 15.9.2012 v ŠSZČ (CVČ od 01.01.2013) 130, v ŠKD 50, k 15.9.2013 v CVČ bol
137, v ŠKD bol 60.
Pôvodný rozpočet bol 23 849 eur, upravený rozpočet 25 577 eur, skutočnosť 25 577 eur. Skutočnosť
je vo výške upraveného rozpočtu. Príspevok bol zasielaný mesačne v alikvotných čiastkach
zriaďovateľovi Základnej cirkevnej školy sv. Alžbety – Biskupskému úradu v Banskej Bystrici.
Z celkového príspevku 25 577 eur bol príspevok pre Školský klub detí vo výške 16 495 eur, pre
Centrum voľného času 9 082 eur. V dotácii pre Centrum voľného času bolo zahrnutých aj 220 eur
z dotácie z Ministerstva financií na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva.

Podprogram 11.2. Mládežnícky parlament
Zámer podprogramu: Podpora aktívneho občianstva mladých ľudí v meste
Cieľ:

Komunikácia s mladými ľuďmi a podpora ich aktivít

Plnenie:

Komunikácia prebieha formou osobných stretnutí a pomocou internetu. V prvom
polroku 2013 Mládežnícky parlament neorganizoval žiadnu akciu, mal 14 členov, mali 2
neoficiálne stretnutia. V druhom polroku si mládežnícky parlament nezvolil predsedu.
Mesto zvolalo mladých ľudí na spoločné pracovné stretnutie, záujem však nebol a na
stretnutie prišli len traja.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet akcií
2013
12

2014
12

2015
15

0

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky
465
700 Kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
465

Zmena
465
0
465

Skutočnosť
0
0
0

Komentár: Výdavky sú na materiál a na bežnú činnosť mládežníckeho parlamentu.

Skutočnosť: Mládežnícky parlament pod vedením predsedníčky Kamily Kollárovej v prvom polroku
nezorganizoval žiadnu akciu, napriek tomu, že majú vyčlenené v rozpočte finančné prostriedky na
činnosť. Mesto v druhom polroku zvolalo stretnutie členov Mládežníckeho parlamentu, kde im bola
predstavená možnosť použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta a ponúknutá spoluprácu
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s organizovaním spoločných akcií zameraných na mládež. Z dôvodu nečinnosti mládežníckeho
parlamentu neboli použité prostriedky z rozpočtu mesta.

Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby
Rozpočet
programu

Pôvodný
75 311

Zmena
76 111

Skutočnosť
70 681

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov
Ciele podprogramu: Zmierňovať dopady hmotnej núdze obyvateľov mesta, podporiť sociálne
aktivity v meste, pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých.
Zodpovednosť: oddelenie správne

Podprogram 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov
Cieľ:

Pomoc zdravotne postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenskému zväzu
zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie a krás
Slovenska

Plnenie:

Primátor mesta sa zúčastnil výročnej členskej schôdze, kde diskutoval o aktuálnych
problémoch v meste a o podmienkach na zlepšenie kvality života práve pre túto
skupinu občanov

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet účastníkov aktivít
2013
45

2014
45

2015
50

45

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky spolu
400
700 kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
400

Zmena
400
0
400

Skutočnosť
400
0
400

Komentár: Výdavky sú určené ako príspevok na spolufinancovanie aktivít
postihnutých občanov.

zväzu zdravotne

Skutočnosť: Finančný príspevok bol poskytnutý vo výške 400 eur. Výdavky boli použité formou dotácie
na spolufinancovanie aktivít
zväzu zdravotne postihnutých občanov na kultúrno-spoločenské
poznávacie zájazdy.

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
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Cieľ:

Prevádzkovanie denného centra a starostlivosť o členov

Plnenie:

Svoju činnosť majú rozmanitú, od ručných kreatívnych prác po športové aktivity.
Akcie sú naplánované tak, aby spĺňali požiadavky seniorov.

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

Doba odstránenia závady od jej nahlásenia v hodinách
2013
48

2014
48

2015
48

48
Počet členov v dennom centre
2013
190

2014
200

2015
210

2014
12

2015
12

125
Počet aktivít
2013
12
12

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky spolu
7 715
700 kapitálové výdavky
0
Výdavky na projekt spolu
7 715

Zmena
8 015
0
8 015

Skutočnosť
5 506
0
5 506

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť denného centra seniorov LIPA, odmeny vrátane odvodov,
úhradu energií, drobné opravy, materiál, úhradu prepravného na zájazdy, poštové a telekomunikačné
služby.

Skutočnosť: Výdavky boli použité hlavne na prevádzkové náklady 1 506 eur energie, 31 eur vodné
a stočné, 315 eur poštové a telekomunikačné poplatky + internet, 236 eur na všeobecný materiál,
193 eur na občerstvenie, 690 eur prepravné na poznávací zájazd, 5 eur na údržbu budovy, 1 630 eur
na odmeny a odvody zamestnancom mimopracovného pomeru pre predsedníčku a upratovačku DCS
LIPA. Dotácia vo výške 900 eur bola poskytnutá Jednote dôchodcov Slovenska na zabezpečenie
plánovanej akcie „Prehliadka zborového spevu“, ktorá sa konala v našom meste.

Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba
Zámer projektu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí
Cieľ:

Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so
spoločenským prostredím

Plnenie:

V zmysle zákona o sociálnych službách poskytujeme klientom opatrovateľskú
službu a sociálne poradenstvo.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Priemerný mesačný počet opatrovaných občanov
2013
24
15,75

2014
25
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2015
26

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

Celkový počet opatrovaných za rok
2013
2014
30
30
16
Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou

2015
30

2013
100
100

2015
100

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky spolu
59 936
700 kapitálové výdavky
0
Výdavky na projekt spolu
59 936

2014
100

Zmena
59 936
0
59 936

Skutočnosť
54 885
0
54 885

Komentár: Výdavky sú na úhradu miezd a odvodov pre opatrovateľky a na materiál, posudky,
ochranné pracovné pomôcky pre 9 opatrovateliek.

Skutočnosť: V súvislosti s výkonom opatrovateľskej služby mesto použilo 37 118 eur na výdavky na
výplatu miezd a 13 131 eur na povinné odvody do poisťovní pre opatrovateľky, 91 eur na kancelárske
potreby, 56 eur na lekárskej posudky, 3 847 eur príspevok na stravovanie, 140 eur na poistné , 379
eur na povinný prídel do sociálneho fondu a 123 eur na náhradu PN. Uskutočnený bol aj prieskum
spokojnosti klientov s poskytovanými službami, výsledkom bola spokojnosť o čom svedčí aj
profesionalita a ľudský prístup našich opatrovateliek.

Podprogram 12.3. Rodina a deti
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov
Cieľ:

Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so
zameraním na prácu s deťmi

Plnenie:

Poskytnutím príspevku mesto podporilo aktivity detí, ich zábavu, hry, šport, ako aj
ubytovanie a prepravu detí v letnom tábore.

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná hodnota

Počet neštátnych subjektov
2013
2

2014
2

2015
2

2

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky spolu
300
700 kapitálové výdavky
0
Výdavky na podprogram spolu
300

Zmena
800
0
800

Skutočnosť
743
0
743

Komentár: Výdavky sú určené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s deťmi.

Skutočnosť: Príspevok 250 eur bol rozdelený medzi Materské centrum Gašparko na nákup hračiek,
kníh a materiálu na tvorivé dielne a eRKu – Hnutiu kresťanských spoločenstiev detí na úhradu
nákladov za ubytovanie, dopravu pre účastníkov letného tábora. V rámci zmeny rozpočtu koncom roka
bola schválená čiastka 500 eur občianskemu združeniu Priatelia deťom Hrabiny na nákup nábytku.
Dotácia bola vyúčtovaná vo výške 493 eur.
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Podprogram 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Projekt 12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky detí v hmotnej núdzi
Zámer projektu: Sprostredkované prideľovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi
Cieľ:

Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Plnenie:

Príspevok na obedy v školskej jedálni poskytujeme žiakom, ktorí sa nachádzajú
v hmotnej núdzi, taktiež školské pomôcky sú zakúpené pre žiakov, ktorí sú podľa
zákona v hmotnej núdzi

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet poberateľov
2013
50

2014
35

2015
30

59

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky spolu
6 300
700 kapitálové výdavky
0
Výdavky na projekt spolu
6 300

Zmena
6 300
0
6 300

Skutočnosť
8 532
0
8 532

Komentár: Výdavky sú na úhradu stravovania a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej
núdzi. Sú poukazované zo štátu vo forme dotácie.

Skutočnosť: Príspevok na stravovanie deťom v hmotnej núdzi bol poskytnutý vo výške 6 888 eur,
poskytovaný bol mesačne a školské pomôcky vo výške 1 644 eur poskytnuté polročne.

Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci
Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi
Cieľ:

Okamžitá pomoc občanom pri živelnej udalosti, pohrome alebo inej mimoriadnej
udalosti. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov,
paliva

Plnenie:

Komisia rozvoja, sociálna a bytová pri MsZ došlé žiadosti posudzuje a odporučí
primátorovi mesta konkrétnu sumu pre jednotlivého žiadateľa. Častokrát sú
požiadavky zo strany občanov niekoľkokrát vyššie ako možnosti rozpočtu

Merateľný
ukazovateľ:
Rok
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

Počet obyvateľov požadujúcich pomoc
2013
12

2014
10

17

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný
600 Bežné výdavky spolu
660
700 kapitálové výdavky
0
Výdavky na projekt spolu
660

Zmena
660
0
660

Skutočnosť
615
0
615
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2015
10

Komentár: Výdavky sú určené pre občanov sociálne znevýhodnených prevažne na nákup potravín,
paliva, liekov a ošatenia.

Skutočnosť : Výdavky boli poskytnuté pre občanov sociálne znevýhodnených skupín na nákup potravín
6x, ošatenia pre deti 1x a palivového dreva 10x. Počas roka spolupracujeme s obchodnou
spoločnosťou mesta Mestskými lesmi s. r. o, ktoré pripravili z odpadového dreva palivové drevo
v hodnote 10 eur/paleta a tieto sme na základe požiadavky občanov (ktorí splnili podmienky
pridelenia dotácie) poskytli ako jednorazovú dávku sociálnej pomoci.

Program 13. Rozvoj mesta
Rozpočet
programu

Pôvodný
2 050

Zmena
2 050

Skutočnosť
60

Zámer programu: Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

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:

Splnený, neprerokovaný

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Kompletný územný plán mesta
2012
2013
1
0
0

2014
0

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia
Pôvodný Zmena Skutočnosť
600 Bežné výdavky spolu
0
0
0
700 kapitálové výdavky
2 050
2 050
60
Výdavky na podprogram spolu
2 050
2 050
60
Komentár: Výdavky sú určené na ukončenie činnosti odborne spôsobilej osoby a schválenie
územného plánu mesta Nová Baňa.

Skutočnosť : K výraznému čerpaniu finančných prostriedkov v roku 2013 nedošlo z dôvodu, že nebola
ešte zo strany spracovateľa územného plánu predložená jeho konečná verzia až v 11/2013. Následne
boli ešte vykonané úpravy územného plánu požadované mestom. Na základe toho bolo dohodnuté
verejné prerokovanie až v roku 2014, čo znamenalo, že v roku 2013 neboli využité služby odborne
spôsobilej osoby na územné plánovanie. Výdavky boli čerpané za poskytnutie údajov z BPEJ
z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany prírody.

5. Finančné operácie
Cez finančné operácie sa do rozpočtu premietajú na použitie zdroje z predchádzajúceho roka, prevody
prostriedkov z peňažných fondov mesta, prijatie úverov a vo výdavkoch splátky úverov.

Príjmy
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ZŠ kód 131c
Pôvodný rozpočet bol vo výške 0 eur, upravený rozpočet 195 eur, skutočnosť 195 eur.
Skutočnosť finančných operácií je vo výške rozpočtovaných finančných operácií. Uvedené prostriedky
boli v plnej výške prevedené ZŠ Jána Zemana na dočerpanie do 31.3.2013 podľa pokynov
z Okresného úradu Banská Bystrica odboru školstva. Celková suma zostatku prostriedkov za rok 2012
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pozostáva zo zostatku normatívnych prostriedkov vo výške 153 eur a nenormatívnych prostriedkov na
dopravné žiakov vo výške 42 eur.
Prevod prostriedkov z rezervného fondu – v rámci prevodov z rezervného fondu bola pôvodne
rozpočtovaná čiastka 50 000 eur na cyklochodník Tajch. Zmenou rozpočtu, zapojením investícií do
rozpočtu boli zvýšené aj prevody z rezervného fondu na 74 705 eur a to pre MsP na merače rýchlosti
5 000 eur, škrabku zemiakov pre ZŠ J. Zemana 1 244 eur a na rekonštrukciu chodníkov 18 461 eur.
Nakoľko mesto obdržalo po zúčtovaní akcie „Čistiaca technika“ z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja finančné prostriedky a tieto neboli zapojené do rozpočtu, slúžili na pokrytie kapitálových
výdavkov, a preto nebolo potrebné použiť zdroje rezervného fondu. Zostatok rezervného fondu
k 31.12. je 193 420,06 eur.
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania – prevod nebol potrebný.
Bankový úver krátkodobý na modernizáciu verejného osvetlenia - nakoľko realizácia akcie
„Modernizácia verejného osvetlenia“ sa z dôvodu opakovaného procesu verejného obstarávania v roku
2012 posunula až na december s predpokladanou úhradou faktúr v januári 2013, a akcia musela byť
finančne ukončená do februára 2013, nestihla by prebehnúť platba spôsobom predfinancovania.
Úhrada faktúr dodávateľovi musela byť zaplatená z vlastných zdrojov a potom si mesto uplatnilo na
riadiacom orgáne refundáciu prostriedkov. Preto bola akcia financovaná cez úver. S VÚB, a.s. bola
24.1.2013 uzatvorená Zmluva o termínovanom úvere č. 23/2013/UZ vo výške 206 949 eur na 6
mesiacov s úrokovou maržou 1,3 % a 1 M euriborom.
Spolu príjmové finančné operácie – rozpočet 281 849 eur, skutočnosť 207 144 eur.

Výdavky
Splátky úverov – boli realizované v súlade so zmluvami. Štátnemu fondu rozvoja bývania mesto
splácalo úver za bytovky A3 a A4 na Hrádzi - splátky boli uhrádzané mesačne, za bytovku A4 to bolo
spolu 12 219 eur a za bytovku A3 spolu čiastka 50 940 eur.
V januári bol prijatý úver na „Modernizáciu verejného osvetlenia“ vo výške 206 949 eur. Tento bol
splatený jednorázovo v plnej výške v mesiaci júli po obdržaní prostriedkov z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja po ukončení akcie a skontrolovaní dokumentácie riadiacim orgánom.

6. Výsledok hospodárenia
Skutočný výsledok hospodárenia za rok 2013 je prebytok bežného rozpočtu 370 410 eur, je to
rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami, schodok kapitálového rozpočtu 111 671 eur, čo
je rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami, výsledok rozpočtového
hospodárenia je prebytok 258 739 eur.
Nakoľko splátky úverov boli 270 108 eur a príjmy z finančných operácii 207 144 eur, vznikol
schodok finančných operácií 62 964 eur, ktorý je pokrytý výsledkom rozpočtového hospodárenia.
Výsledkom hospodárenia je celkový prebytok 195 775 eur.
Z prebytku hospodárenia sa tvoria peňažné fondy obce. Rezervný fond najmenej vo výške 10 %
z prebytku. Fond rozvoja bývania sa tvorí z prostriedkov, ktoré mesto získalo z predaja bytov a môžu
byť použité len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta.
Na účely tvorby peňažných fondov sa z prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky
určené pre ZŠ J. Zemana vo výške 408,34 eur. Upravený prebytok rozpočtu za rok 2013 sa navrhuje
previesť do fondu rozvoja bývania vo výške 125 eur a do rezervného fondu vo výške 195 241,18 eur.

7. Mimorozpočtové fondy mesta a zostatky na účtoch mesta Nová Baňa
k 31.12.2013
Mimorozpočtové peňažné fondy mesta

v eur

Rezervný fond
Počiatočný stav k 1.1.2013
Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2012
Použitie
Zostatok k 31.12.2013

106 099,66
87 320,40
0
193 420,06
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Fond rozvoja bývania
Počiatočný stav k 1.1.2013
Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2012
Použitie
Zostatok k 31.12.2013

72 906,09
10 210,52
0
83 116,61

Zostatky na účtoch mesta
VÚB bežný účet

192 610,11

Sociálny fond
Počiatočný stav k 1.1.2013
Tvorba
Použitie
Zostatok k 31.12.2013

921,65
3 444,54
2 088,45
2 277,74

VÚB - dotačný účet prenesené kompetencie
V tom:
Transfer ZŠ J. Zemana za 4. štvrťrok 408,34

451,55

VÚB bežný účet Informačné centrum

12,75

VÚB dotačný účet kamerový systém

50,00

VÚB dotačný účet Rekonštrukcia MŠ Nábrežná

51,16

VÚB dotačný účet Čistiaca technika

44,33

VÚB dotačný účet Kanalizácia Kamenárska

60,00

VÚB dotačný účet Rekonštrukcia chodníkov

40,20

VÚB dotačný účet Verejné osvetlenie

58,92

Dexia banka bežný účet

39,88

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
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. Ani v jednom prípade mesto nemeškalo so splátkami.
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Zostatok istiny k 31.12.2012
Splátka istiny za rok 2013
Zostatok istiny k 31.12.2013

388 992,25 eur
12 219,44 eur
376 772,81 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. Mesto ani raz nemeškalo so splátkami.
Zostatok istiny k 31.12.2012
Splátka istiny za rok 2013
Zostatok istiny k 31.12.2013

1 370 006,83 eur
50 939,99 eur
1 319 066,84 eur

3/ Bankový úver krátkodobý na modernizáciu verejného osvetlenia 206 949 eur
Na financovanie akcie „Modernizácia verejného osvetlenia“ bola so Všeobecnou úverovou bankou,
a.s. dňa 24.1.2013 uzatvorená Zmluva o termínovanom úvere č. 23/2013/UZ vo výške 206 949 eur
na 6 mesiacov s úrokovou maržou 1,3 % a 1 M euriborom. Akcia bola realizovaná z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja spôsobom predfinancovania. Úhrada faktúr dodávateľovi musela byť zaplatená
z vlastných zdrojov v mesiaci januári, následne si mesto uplatnilo na riadiacom orgáne refundáciu
prostriedkov. Refundácia bola v mesiaci júli, ihneď bol celý úver z týchto prostriedkov peňažnému
ústavu splatený.

9. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
Náklady
V roku 2013 boli skutočné náklady vo výške 21 046 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 a papier na kopírovanie cez kopírovací stroj
Msú boli vo výške 180 eur, náklady sú nižšie oproti plánovaným.
Toner do kopírky bol zakúpený za 32 eur aj tu sú náklady nižšie.
Toner do tlačiarne nebol zakúpený, nakoľko nebola zakúpená tlačiareň.
Čistiace prostriedky v ubytovacom zariadení 11 eur.
Nákup zariadenia do ubytovacieho zariadenia bol vo výške 18 eur, v rámci šetrenia boli kúpené
len nevyhnutné veci a to obliečky a utierky.
Nákup zariadenia do IC – plánovaný bol nákup farebnej tlačiarne, tiež nebol realizovaný z dôvodu
zlej finančnej situácie.
Spotreba vody – spotreba vody bola vo výške 41 eur.
Spotreba elektrickej energie – uhradený bol nedoplatok vo výške 156 eur a zálohová platba 721
eur.
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Náklady na teplo – zálohová platba 1000 eur a 8 eur za výmenu snímačov.
Náklady na energie boli spojené s prevádzkou ubytovacieho zariadenia.
Tovar na predaj, súvisí s predajom tovaru určeného na predaj, ako napríklad: upomienkové
predmety s motívom Slovenska, ale aj mesta, napr. pohľadnice, tričká, šiltovky, perá, hrnčeky, puzzle,
obrazy, keramika, samolepky, mapy, zakladacie obaly, Bedeker a iné, náklady sú vo výške 2 718 eur,
čo je vyššie ako boli predpokladané náklady hlavne z dôvodu, že sme počas roka uzavreli zmluvy,
prostredníctvom ktorých predávame tovar formou komisionálneho predaja, o ktorý prejavili klienti IC
záujem. Zvýšené náklady sa prejavia aj vo zvýšených výnosoch.
Náklady na opravy a údržbu ubytovacieho zariadenia boli vo výške 109 eur za zakúpenie
adaptéra k TV, za vymaľovanie ubytovacieho zariadenia a za servisnú prehliadku registračnej
pokladne. Náklady sú oproti plánovaným nákladom nižšie.
Opravy a údržba informačného centra – náklady 203 eur súvisia s opravou a údržbou
kopírovacieho stroja a servisnou prehliadkou registračnej pokladne. Aj v tomto prípade sú náklady
nižšie.
Cestovné – náklady vo výške 23 eur sú spojené so školením tvorcov miestnych novín za vedúcu
redaktorku Novobanských novín. Náklady sú nižšie oproti plánovaným.
Náklady za upratovanie spoločných priestorov v podnikateľskom centre, kde sa nachádza
ubytovacie zariadenie v tomto roku nevznikli.
Za telefón a internet spojený s poskytovaním faxovej služby boli vynaložené náklady vo výške 442
eur. V uvedenej sume sú vo výške 317 eur zahrnuté po novom aj náklady spojené s poštovným
predplatiteľom NN a zasielaním povinných výtlačkov do inštitúcií, ktoré si to vyžadovali v roku 2013.
Koncesionársky poplatok za ubytovacie zariadenie je vo výške 6 eur. Náklady boli vyššie práve
z dôvodu neplánovaných výdavkov za poštovné.
Tlačiarenské služby predstavujú náklady spojené s tlačou Novobanských novín 5 875 eur, náklady
boli vyššie z dôvodu, že sa ku koncu roka zvýšila cena za tlač NN a preto sme v roku 2014 museli
pristúpiť k zmene tlačiarne.
Autorské poplatky Lita – sú poplatky za kopírovanie vo výške 54 eur, náklady sú nižšie.
Za revízie v ubytovacom zariadení boli vynaložené náklady vo výške 183 eur, ktoré neboli plánované.
Za pranie a čistenie v ubytovacom zariadení bolo uhradené 164 eur, aj v tomto prípade sú
náklady nižšie.
S prevádzkou domény vznikli náklady vo výške 64 eur, čo sú tiež náklady nižšie ako plánované.
Náklady spojené s poskytovaním komplexného cestovného poistenia klientom – Union boli nižšie a boli
uhradené vo výške 89 eur.
Predajcom Novobanských novín bol poskytnutý rabat vo výške 220 eur. Uvedené náklady boli nižšie
oproti plánovaným.
Cestovné kancelárie – plánované boli náklady spojené s predajom zájazdu. V roku 2013 nebol
záujem o zájazdy cestovných kancelárií.
AICES – členské - vo výške 165 eur bol uhradený členský poplatok do Asociácie informačných
centier. Jedná sa o poplatok za celý kalendárny rok.
Školenie – vo výške 127 eur bolo uhradené školenie Tvorcov miestnych novín za vedúcu redaktorku
Novobanských novín.
Na Mzdy boli vynaložené náklady vo výške 5 566 eur na 1 pracovníčku informačného centra, náklady
boli prekročené. Odvody boli vo výške 1 886 eur, prídel do sociálneho fondu 53 eur a stravné
421 eur.
Náhrada práceneschopnosti - náklady sú vo výške 79 eur za pracovníčku, ktorá bola po ukončení
materskej dovolenky práceneschopná, následne po ukončení PN nastúpila znova na materskú
dovolenku.
Daň za ubytovanie - bola uhradená vo výške 43 eur.
Odvoz odpadu – náklady boli 20 eur za poplatok za KO a DSO za IC a 6 eur za prevádzku
ubytovacieho zariadenia.
Rezerva na nevyčerpané dovolenky – náklady sú vo výške 245 eur, neboli plánované.
Bankové poplatky - náklady boli vo výške 104 eur.
Výnosy
Celkové výnosy za rok 2013 predstavujú skutočnosť vo výške 20 827 eur. Rozdiel medzi
nákladmi a výnosmi predstavuje -219 eur stratu.
Kopírovanie – výnosy vo výške 1 543 eur oproti plánovaným sú vyššie.
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Služby – IC poskytuje služby ako sú - prepisovanie textov, tlač, skenovanie, laminovanie, hrebeňová
väzba a vyhlasovanie v mestskom rozhlase. Výnosy boli vo výške 3 665 eur, z toho vyhlasovanie
v mestskom rozhlase predstavuje 1 128 eur, vyhlásených bolo celkovo 2 168 vyhlásení, z toho 518
platených a 1 484 neplatených oznamov. Výnosy z týchto služieb spĺňajú naše očakávania.
Faxovanie - výnosy vo výške 269 eur sú nižšie ako bolo predpokladané z dôvodu menšieho záujmu
o túto službu.
Noviny - suma 3 560 eur bola dosiahnutá z predaja Novobanských novín v predajných stánkoch,
za noviny predané v informačnom centre a za noviny pre predplatiteľov.
Reklama a inzercia - vo výške 5 679 eur boli dosiahnuté výnosy za reklamu a inzerciu, ktoré
súvisia s poskytovaním reklamnej služby v Novobanských novinách a na web stránke mesta. Výnosy
sú oproti ročným plánovaným výnosom vyššie.
Informačné centrum poskytuje ubytovacie služby vo vlastnom ubytovacom zariadení, výnosy boli vo
výške 2 301 eur, dosiahnuté boli nižšie ako plánované.
Internet - výnosy boli dosiahnuté vo výške 35 eur.
Cestovné kancelárie – predstavovali plánované výnosy z predaja zájazdov od cestovných
kancelárií. O túto službu nebol ani v tomto roku prejavený záujem.
O službu Poistenie Union, ktorá súvisí s poskytovaním komplexného poistenia klientom bol tiež
v priebehu roka nižší záujem, čo predstavuje skutočnosť vo výške 104 eur.
Tovar na predaj – z predaja turistických máp, pohľadníc mesta, propagačných materiálov mesta,
upomienkových a darčekových predmetov s motívom Slovenska, Bedeker Novej Bane a iné boli
dosiahnuté vo výške 3 572 eur. Skutočné výnosy boli oproti predpokladaným vyššie, bol záujem
o kúpu uvedených predmetov.
Ostatné výnosy z podnikateľskej činnosti – sú vo výške 99 eur a predstavujú predplatené
poštovné na rok 2014 za Novobanské noviny.
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Informačné centrum mesta Nová Baňa
Plnenie plánu nákladov a výnosov k 31.12.2013

Náklady
Účet
501
501
501
501
501
501
502
502
502
504
511
511
512
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
521
524
527
527
527
538
538
553
568
591

Názov
Kancelársky materiál + papier
Toner do kopírky
Toner do tlačiarne
Čistiace prostriedky - Ubyt. zariadenie
Nákup zariadenia - Ubyt. zariadenie
Nákup zariadenia - tlačiareň
Ubyt. zariadenie - voda
Ubyt. zariadenie - elektrika
Ubyt. zariadenie - náklady na teplo
Tovar na predaj
Ubyt. zariadenie - opravy a údržba
Opravy a údržba
Cestovné
Ubyt. zariadenie - upratovanie
Telefón a internet
Ubyt. zariadenie - konces. poplatok
Tlačiarenské služby
Autorské poplatky LITA
Revízie
Ubyt. zariadenie - pranie a čistenie
Informácie o meste /prevádzka domény/
Poisťovňa Union
Poskytnutý rabat
Cestovné kancelárie
Aices - členské
Školenie
Stočné - ubyt. zariadenie
Mzdy
Odvody
Prídel do sociálneho fondu
Stravné
Náhrada PN
Daň za ubytovanie
Odvoz odpadu
Rezerva na nevyčerpané dovolenky
Bankové poplatky
Zrážková daň z úroku
Spolu

Skutočnosť
k 31.12.2013

Plán
250
72
100
20
300
100
70
600
1 200
1 400
150
230
30
50
280
8
5 200
90
200
90
130
350
600
165
100
0
5 400
1 888
52
429
80
30
96
2
19 762

180
32
0
11
18
0
41
877
1 008
2 718
109
203
23
0
442
6
5 875
54
183
164
64
89
220
0
165
127
14
5 566
1 886
53
421
79
43
26
245
104
0
21 046

Výnosy
Účet
602
602
602
602
602
602
602
602
602
604
644
648

Názov
Kopírovanie
Služby
Faxovanie
Noviny
Reklama a inzercia
Ubytovanie
Internet
Cestovné kancelárie
Poistenie Union
Tovar na predaj
Úroky
Ostatné výnosy z prev. činnosti
Spolu
Rozdiel (zisk +, strata -)

Skutočnosť
k 31.12.2013

Plán
1 300
2 500
500
4 300
4 000
3 200
39
850
172
2 900
1
0

1 543
3 665
269
3 560
5 679
2 301
35
0
104
3 572
0
99

19 762

20 827

0

-219

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
AKTÍVA

Mesto Nová Baňa

2012
16 845 647

2013
16 393 952

PASÍVA

A.

Neobežný majetok

A.I.
2.

Dlhodobý nehmotný majetok
Softvér
oprávky
Obstaranie DDNM
Dlhodobý hmotný majetok spolu
v tom: pozemky
stavby

38 541
13 647
-13 647
38 541
20 069 065
6 140 997
12 229 901

38 601
13 647
-13 647
38 601
20 274 536
6 134 679
12 598 134

stroje a prístroje
dopravné prostriedky
investície
Oprávky k DHM
Dlhodobý finančný majetok
v tom: podiely v dcérskej ÚJ
cenné papiere
Opravné položky k dlh.fin.majetku

197 604
1 213 890
286 673
-5 159 719
1 898 938
442 122
1 456 816
-1 178

211 498
1 222 127
108 098
-5 792 601
1 873 416
416 600
1 456 816
0

3 115 883

3 274 339

14 019
11 721
2 298
2 706 433
91
2 706 342
0
117 924
7 566
0
99 893
39 913
0
-29 448
277 507
3 007
89
274 411

17 849
13 554
4 295
2 658 778
103
2 658 675
0
122 584
8 143
498
111 045
45 117
23
-42 242
475 128
1 874
1 021
472 233

3 254

3 027

C.

Časové rozlíšenie

474
2 780

557
2 470

1.
2.

Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

19 964 784

19 671 318

6.
A.II.
1.
4.
5.
6.
11.
A.III.
1.
3.

B

Obežný majetok

B.I.
1.
5.
B.II.
1.
3.
B.III.
B.IV.
1.
4.
8.
9.
10.

Zásoby
Materiál na sklade
Tovar na sklade
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Zúčtovanie odvodov príjmov RO
Zúčtovanie transferov obce
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Odberatelia
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Z nedaňových príjmov
Z daňových príjmov
Pohľadávky voči zamestnancom
Opravná položka k pohľadávkam
Finančné účty
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

B.V.
1.
2.
3.

C

Časové rozlíšenie

2.
3.

Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

A+B+C SPOLU MAJETOK

A.

Vlastné imanie a záväzky

A.I.
A.I.1.

Oceňovacie rozdiely súčet
Oceňovacie rozdiely z precen. majetku

A.III.
1.
2.

Výsledok hospodárenia
Nevysporiadaný VH minulých rokov
VH za účtovné obdobie

B.

Záväzky

B.I.
2.
4.

Rezervy
Ostatné rezervy
Ostatné krátkodobé rezervy

B.II.
5.

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce

B.III.

Dlhodobé záväzky

1.
4.

Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu

B.IV.
1.
3.
5.
9.
12.
14.
15.
16.

Krátkodobé záväzky
Dodávatelia
Prijaté preddavky
Nevyfaktúrované dodávky
Iné záväzky
Zamestnanci
Zúčtovanie s orgánmi NP
Daň z príjmov
Ostatné priame dane

B.V.
1.
2.

Bankové úvery a výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bežné bankové úvery

A+B+C SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁV.

v eur

2012
14 106 384

2013
13 862 850

227 310
227 310

202 965
202 965

13 879 074
14 054 160
-175 086

13 659 885
13 939 119
-279 234

1 843 166

1 995 265

22 596
0
22 596

232 555
204 000
28 555

195
195

408
408

1 760 165

1 698 118

1 758 999
1 166

1 695 840
2 278

60 210
10 727
4 486
1 561
23 384
1 767
15 845
0
2 440

64 184
9 563
6 410
1 502
25 499
1 285
17 266
0
2 659

0
0
0

0
0
0

4 015 234

3 813 203

2452
4 012 782

0
3 813 203

19 964 784

19 671 318

Technické služby mesta Nová Baňa
Správa o hospodárení
Technických služieb mesta Nová Baňa za rok 2013

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov

Informácie o rozpočte
Rozpočet Technických služieb mesta Nová Baňa - príspevkovej organizácie na rok 2013 bol schválený
mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č. 109/2012.

3. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa bola schválená uznesením 26/2013 z 29.4.2013

Technické služby (ďalej „TS“) – predložili požiadavku na zvýšenie bežného príspevku o 115 624 €.
Vzhľadom k tomu, že mesto nemalo v bežnom rozpočte takéto zdroje navyše, požiadavka bola
prehodnotená s tým, že niektoré výdavky boli „odložené“ na neskôr, najmä celoplošné asfaltovanie a zimná
údržba. Poskytnuté boli účelové prostriedky vo výške 41 760 €.
5.2.1. Údržba MK – po ukončení rekonštrukcie chodníkov bolo potrebné zrealizovať dopravné značenie v
meste. V súvislosti s tým MsZ schválilo TS 18 180 € na farbu, dopravné značky a náradie. Po jarnom
zrážkovom období bolo potrebné urobiť opatrenia, aby nedochádzalo ku škodám, opraviť rigoly a vpuste a
preto sa TS pridelilo 6 350 € na rúry, železo, cement a mreže. Čiastka 11 328 € – pôvodne určená na
opravu spevnenej plochy pri škôlke na ul. Nábrežná bola ponížená o 1 434 €, na opravu spevnenej plochy
na ul. Pod Sekvojou o 4 094 € na opravu schodov pri Zlatom Bažante a pri polícii o 5 800 €.
8.1. Spoločná správa TS – na základe zápisu z kontroly zo strany hygieny na TS mesta bolo potrebné
opraviť priestory šatne pre zamestnancov, čo vyžadovalo výdavky na materiál. Mesto poskytlo TS na tieto
účely 4 900 €.
8.5. Verejná zeleň – v rámci revitalizácie centra mesta bolo potrebné dosadiť niektoré stromy. MsZ preto
schválilo finančné prostriedky vo výške 2 000 € na nákup stromov a na osadenie lavičiek a košov 1 600 €.
8.7.1. Verejné osvetlenie – na zakúpenie svietidiel na ul. Cintorínska bolo MsZ navýšených 3 330 € a na
opravu plošiny 4 400 €.
8.9. Pohrebníctvo – čiastka 610 € bola určená na výrub stromov v areáli cintorína, ktoré ohrozovali
priľahlé hroby.
8.10. Rekreačná oblasť Tajch – čiastka 390 € bola učená na výrub stromov. Vzhľadom k tomu, že
mesto nemalo voľné finančné zdroje vo výške 41 760 €, požiadavka TS bola riešená nielen príjmami z
odvodu TS, ale aj samotným presunom prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu TS a síce znížili sa
výdavky v projekte.

4. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa bola schválená uznesením MsZ č. 36/2013 zo dňa 26.6.2013

Na základe rozhodnutia MsZ boli TS poskytnuté bežné účelové prostriedky vo výške 24 201,24 € na
program 5., podprogram 5.2., projekt 5.2.1.Údržba MK. Mesto obdržalo z Ministerstva dopravy, výstavby
a RR SR účelové prostriedky vo výške 24 201,24 € určené na riešenie kritického stavu cestnej
infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke. Nakoľko mesto zabezpečuje údržbu MK
prostredníctvom TS, pridelilo tieto účelové finančné prostriedky nám. Pri ich použití sme boli povinní
dodržať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia v súlade s ustanoveniami zákona o rozpočtových
pravidlách. Účelové prostriedky nám boli zaslané po predložení kópie faktúr, preukazujúcich ich použitie na
dohodnutý účel.

7. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa bola schválená uznesením MsZ č. 56/2013 zo dňa 11.12.2013

Na základe návrhu TS bola na MsZ schválená 7. úprava rozpočtu, v ktorej boli bežné účelové prostriedky
znížené o 18 199 € a prerozdelené v rámci nasledovných podprogramov a projektov:
Program 5.2., projekt 5.2.1. Údržba MK – príspevok bol poskytnutý na údržbu a opravu vozidiel –
náhrady poistného plnenia vo výške 781 €.
Na MsZ boli upravené tiež kapitálové prostriedky podľa návrhu TS. Na akcii Spevnené plochy Tajch bola
znížená čiastka 240 eur, kde mala byť osadená dlažba. Akcia sa však nerealizovala. Finančné prostriedky
boli presunuté na financovanie projektových dokumentácií na detských ihriskách a športoviskách: ul. –
Nábrežná, Školská, Štúrova, Sekvoja a na odstavnej ploche – ul. Cintorínska.
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Príspevok Technických služieb a vlastné príjmy pre rok 2013

Na bežné príjmy a výdavky:
Klasifikácia
funkčná

04.1.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0
06.2.0.
06.4.0.
06.6.0.
06.6.0.
06.6.0.

Číslo
progra
mu

Názov č i n o s t i

Spoločná správa
Doprava – údržba MK-BN
Zimná údržba MK
Doprava – vozidlá TS
Spolu: D o p r a v a
6.1.1.
Nakladanie s odpadmi
6.1.2.
Nakladanie s odpadmi BRKO
6.3.1.
Čistenie MK a priestorov mesta
6.3.2.
Čistiaca technika
Spolu: nakladanie s odpadmi
8.5.
Verejná zeleň
8.7.
Verejné osvetlenie
8.8.1.
Verejné WC
8.8.2.
Trhovisko
Spolu: Bývanie a občianska
vybavenosť
08.1.0.
8.10.
Tajch – rekreačná oblasť
08.1.0.
9.3.2.
Správa štadióna
08.1.0.
Spolu: Rekreačné a športové
služby
08.3.0.
2.3.
Mestský rozhlas
08.4.0.
8.9.
Pohrebníctvo
08.2.0.9.
10.5.
Jarmok
S p o l u - bežné výdavky

Plán
vlastných
príjmov

Vlastné
príjmy po
úprave

8.1.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

Plnenie
vlastných
príjmov

531,49
1 897,85
308,48
2 206,33
8 500

8 500

9 016,12

8 500

8 500

9 016,12

750
2 000

1 350
2 279

1 127,40
2 524,60

2 750
330

3 629

3 652,00

330

Plán prísp.
MsÚ
rozpočet

123 455
79 551
49 778
119 372
248 701
65 952
18 088
11 585
6 585
102 210
38 994
45 706
10 233
0

928,64
928,64

10 233
200
16 132
16 332

účelové

3. zmena

490
30 165

4 900
13 202

24 201

30 165

13 202

24 201

3 000

7. zmena

Plán príspevku
celkom

Poskytnutý
príspevok

Čerpanie
príspevku

-5 030
-50 716
54 654
-2 591
1 347
4 447
-2 764
5 237
9 490
16 410
-7 973
-504
-1 130

123 815,00
96 403,00
104 432,00
116 781,00
317 616,00
70 399,00
15 324,00
16 822,00
16 075,00
118 620,00
37 621,00
52 932,00
9 103,00
0,00

123 451,28
93 966,82
104 431,99
116 781,00
315 179,81
70 399,00
15 324,00
16 822,00
16 075,00
118 620,00
35 826,10
50 552,40
9 103,00
0,00

133 058,66
87 929,18
81 043,80
102 870,68
271 843,66

9 103,00
1 270,00
15 090,00
16 360,00

9 103,00
1 270,00
15 090,00
16 360,00

9 005,42
1 535,79
16 286,99

390

-1130
680
-1 042
-362
744
-2 721

1 244,00
6 786,00

1 244,00
5 863,29

781

684 097,00

676 199,88

3 600
7 730

390

6 800

8 501

16 661,75

500
7 847

1 050

610

18 380

20 630

32 996,33

593 978

34 705

30 432

2

4.zmena

24 201

78 562,50
15 603,50
11 391,27
13 571,00
119 128,27
37 156,89
68 450,13
9 005,42
0

17 822,78
941,97
12 797,52
2 704,53
672 909,83

Čerpanie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov podľa jednotlivých programov

Schválený
Klasifikácia
funkčná

Číslo
programu

Názov č i n o s t i

Príjmy

123 945,00
109 716,00
49 778,00
119 372,00
0,00
278 866,00
65 952,00
26 588,00
11 585,00
6 585,00
110 710,00
41 994,00
45 706,00
10 983,00
2 000,00
12 983,00
530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 132,00
16 662,00
500,00
15 697,00
0,00
647 063,00
Vrátenie nevyčerpaného bežného transferu zriaďovateľovi
04.1.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0
06.2.0.
06.4.0.
06.6.0.
06.6.0.
06.6.0.
08.1.0.
08.1.0.
08.1.0.
08.1.0.
08.1.0.
08.1.0.
08.1.0.
08.3.0.
08.4.0.
08.2.0.9.

8.1.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.4.

Spoločná správa
Doprava – údržba MK-BN
Zimná údržba MK
Doprava – vozidlá TS
Chodník Tajch (mzdy, SF, PHM)
Spolu: D o p r a v a
6.1.1.
Nakladanie s odpadmi
6.1.2.
Nakladanie s odpadmi BRKO
6.3.1.
Čistenie MK a priestorov mesta
6.3.2.
Čistiaca technika
Spolu: nakladanie s odpadmi
8.5.
Verejná zeleň
8.7.
Verejné osvetlenie
8.8.1.
Verejné WC
8.8.2.
Trhovisko
Spolu: Bývanie a občianska vybavenosť
8.10.
Tajch – rekreačná oblasť
8.10.
Spevnené plochy Tajch
8.10.
Športové ihrisko Sekvoja
8.10.
Detské ihrisko Nábrežná
8.10.
Detské ihrisko Školská
9.3.2.
Správa štadióna
Spolu: Rekreačné a športové služby
2.3.
Mestský rozhlas
8.9.
Pohrebníctvo
10.5.
Jarmok
S p o l u - bežné výdavky

Upravený

Výdavky

Príjmy

123 945,00
109 716,00
49 778,00
119 372,00
0,00
278 866,00
65 952,00
26 588,00
11 585,00
6 585,00
110 710,00
41 994,00
45 706,00
10 983,00
2 000,00
12 983,00
530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 132,00
16 662,00
500,00
15 697,00
0,00
647 063,00

123 815,00
96 403,00
104 432,00
116 781,00
0,00
317 616,00
70 399,00
23 824,00
16 822,00
16 075,00
127 120,00
37 621,00
52 932,00
10 453,00
2 279,00
12 732,00
1 270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 090,00
16 360,00
1 244,00
15 287,00
0,00
704 727,00

Výdavky

123 815,00
96 403,00
104 432,00
117 919,00
0,00
318 754,00
70 399,00
23 824,00
16 822,00
16 075,00
127 120,00
37 621,00
52 932,00
10 453,00
976,00
11 429,00
1 270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 090,00
16 360,00
1 409,00
15 287,00
0,00
704 727,00

3 290,05 €
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Čerpanie
Príjmy

123 982,77
95 864,67
104 431,99
117 089,48
0,00
317 386,14
70 399,00
24 340,12
16 822,00
16 075,00
127 636,12
35 826,10
50 552,40
10 230,40
2 524,60
12 755,00
1 270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 018,64
17 288,64
1 244,00
22 525,04
0,00
709 196,21

Výdavky

-129 538,13
-92 031,31
-89 742,13
-102 703,61
0,00
-284 477,05
-75 449,22
-23 805,55
-13 056,14
-13 342,97
-125 653,88
-35 410,73
-57 229,78
-9 508,44
-1 199,13
-10 707,57
-2 928,98
0,00
0,00
0,00
0,00
-16 096,39
-19 025,37
-1 217,97
-18 064,20
-2 704,53
-684 029,21

Aktivácia

-5 821,87
-5 821,87

-130,68
-428,69
-1 650,93
-1 352,02
-3 562,32

-9 384,19

Výdavky – čerpanie
spolu

-129 538,13
-92 031,31
-89 742,13
-102 703,61
-5 821,87
-290 298,92
-75 449,22
-23 805,55
-13 056,14
-13 342,97
-125 653,88
-35 410,73
-57 229,78
-9 508,44
-1 199,13
-10 707,57
-2 928,98
-130,68
-428,69
-1 650,93
-1 352,02
-16 096,39
-22 587,69
-1 217,97
-18 064,20
-2 704,53
-693 413,40

Rozpočtové hospodárenie TS za rok 2013

Sumarizácia rozpočtového hospodárenia TS rok 2013 – skutočnosť v €
Príjmy
Vlastné príjmy
Transfer

Bežné spolu
Vlastné kapitál.
Transfer
Kapitálové spolu

Celkom

Výdavky
32 996,33

709 196,21
1 785,3
101 774,86
103 560,16

21 209,48
2 513,3
620 483,55
9 384,19
39 822,89
693 413,41
1 785,3
92 390,67
94 175,97

11 786,85
-2 513,3
55 716,33
-9 384,19
-39 822,89
15 782,8
0
9 384,19
9 384,19

812 756,37

787 589,38

25 166,99

676 199,88

Poznámka k rozdielu

Rozdiel
Nepoužité výnosy budúcich období
Rozpustené výnosy budúcich období
Zostatok bežného transferu na účte
Aktivácia – presunuté z kapitálového rozpočtu
Použité prostriedky z r.2012

Aktivácia – bežný rozpočet

Technické služby mestu Nová Baňa vrátili začiatkom roka 2014 sumu vo výške 3 290,05 € ako
zostatok transferu za rok 2013. Rozdiel rozpočtového hospodárenia za rok 2013 za Technické služby
bol však vo výške 25 166,99 €. Uvedený rozdiel rozpočtového hospodárenia za rok 2013 sa nezhoduje
s vrátenou sumou (zostatkom transferu z rozpočtu mesta) z nasledovných dôvodov:
1) V bežných výdavkoch v roku 2013 použili Technické služby okrem zdrojov za rok 2013 aj
sumu 39 822,89 € z roku 2012 – zostatok prostriedkov z rozpočtu mesta použitých na úhradu
záväzkov v januári 2013.
2) V decembri 2013 bolo zúčtované použitie transferu od zriaďovateľa v sume 53 641,25 € na
úhradu záväzkov v januári 2014.
3) Vo výdavkoch neboli použité prostriedky z vlastných príjmov 11 786,85 € (výnosy budúcich
období – cintorínske poplatky – zinkasované v roku 2013).
4) Vo výdavkoch boli použité prostriedky vo výške 2 513,30 € (rozpustené výnosy budúcich
období – zinkasované v uplynulých rokoch).
5) V čerpaní výdavkov boli zahrnuté výdavky vo výške 1 214,97 €, ktoré nie sú výdavkami za
Technické služby hlavnú činnosť ale sú tam napr. výdavky
za podnikanie, stravovanie
zamestnancov - príspevok zo sociálneho fondu a i. - tieto prostriedky boli po zúčtovaní
vzťahov medzi podnikateľskou činnosťou a hlavnou činnosťou a po realizovaní prevodov
medzi účtami (podnikateľský – hlavný účet, účet sociálneho fondu – hlavný účet ) a i.
v januári 2014 vrátené na účet a odvodené ako zostatok zriaďovateľovi.

Rozdiel rozpočtového hospodárenia v €

25 166,99

Prostriedky z roku 2012 použité v roku 2013

39 822,89

Záväzky roku 2013 použité v roku 2014

-53 641,25

Nepoužité výnosy budúcich období

-11 786,85

Použité rozpustené výnosy budúcich období

2 513,3

Prostriedky vrátené na účet TS v januári 2014

1 214,97

Vratka prostriedkov zriaďovateľovi

3 290,05

Pozn.: Časť kapitálového transferu vo výške 9 384,19 € bola použitá formou aktivácie v bežných
výdavkoch (napr. na mzdách a odvodoch za zamestnancov). Zostatok bežného transferu z rozpočtu
mesta vo výške 55 716,33 € po znížení o sumu záväzkov za rok 2013 v sume 53 641,25 € a zvýšení
o sumu vratiek vo výške 1 214,97 € bol vrátený mestu, t.j. 55 716,33 € – 53 641,25 € + 1 214,97 € =
3.290,05 €.
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Príspevok Technických služieb na kapitálové príjmy a výdavky pre rok 2013
Klasifik
ácia
funkčn
á

Číslo
progra
mu

04.1.1

8.1.

04.5.1

5.2.1.
5.2.1.

04.5.1

5.2.3.
5.4.

08.4.0

8.9.

08.1.0

8.10.

Názov č i n o s t i

Rekonštrukcia a modernizácia –
Kúrenie
Spevnená plocha ul. Cintorínska
Prepravný vozík na UNC
Príjem z predaja kovového šrotu +
vyradený príves
Chodník Tajch - realizácia
Urnový múr
Tajch - terénne úpravy a spevnené
plochy

Modernizácia detských ihrísk z toho:

Plán
príspevku
MsÚ

14 270

Poskytnutý
príspevok z
MsÚ

Kapitálové
príjmy bez vl.
zdrojov

Vlastné
zdroje
príjmy

6 258

2 200,11

2 200,11

4 000

4 000,00

4 000,00
1 785,30

70 000
6 285

-5 985

1 505

800

22 000

4 203

68 667,52

300

0,00

-240

2 065

1 630,68

1 630,68

168

26 371

25 276,55

964
889
11 000
11 000
2 350

621,12
694,54
11 712,65
11 513,11
735,13

108 994

101 774,86

101 774,86

11 000
11 000
2 350
118 060

-9 066

68 667,52

70 000

964
889

ŠI Sekvoja
Spolu – kapitálové výdavky

-8 084

72

4 000

DI Štúrova
DI Školská

Príspevok
celkom

Kapitálové
príjmy celkom

Kapitálové
výdavky bez
vl. zdrojov

0,00

DI Sekvoja
DI Nábrežná

3. zmena

7. zmena

0

2 200,11

2 200,11

4 000,00

4 000,00

Vlastné
zdroje
výdavky

485,30





5 300,00

1 785,30
68 667,52

62 845,65

62 845,65

0,00

0,00

1 630,68

1 500,00

1 500,00

25 276,55

25 276,55

21 844,91

21 844,91

621,12
694,54
11 712,65
11 513,11
735,13

621,12
694,54
11 712,65
11 513,11
735,13

621,12
694,54
10 061,72
10 161,09
306,44

621,12
694,54
10 061,72
10 161,09
306,44

103 560,16

92 390,67

1 785,30

1 785,30

Spevnená plocha Cintorínska: Zakúpený materiál. Práce boli pre nedostatok času presunuté do r. 2014.
Nákup vozíka: Zakúpený a zaradený do majetku TS – využívaný priebežne na všetkých strediskách.
Cyklo chodník Tajch: Práce vykonané podľa PD. Prenájom strojných zariadení, rozprestretie textílií, štrkodrvy, výroba a montáž konštrukcií
zábradlia, hutnenie, presuny hmôt, podkladový betón, asfaltovanie, svahovanie, stabilizácia výsevom, osadenie dopravného značenia, spotreba
PHM a mzdy. V súčasnosti rozostavaná stavba, na ktorej budeme pokračovať aj v roku 2014.
Urnový múr: Akcia zrušená a presunutá na rok 2014.
Tajch terénne úpravy a spevnené plochy: Na prácach sme pokračovali výsadbou a oplotením. Skolaudované a dané do správy TS dňa
13.12.2013 zmluvou č.2/2013.
Detské ihriská na Štúrovej ulici , Pod Sekvojou: Práce boli vykonané podľa PD v rozsahu pred dokončením. Výkopové práce, osadenie
obruby, oceľových konštrukcií – pletivo, bránka lavičky koše, zámky, kľúče, tabuľky, PHM a mzdy. Ukončenie a kolaudácia bude v roku 2014.
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485,30
2 200,11

1 300,00

V roku 2013 boli z naplánovaných činností realizované práce:




Kapitálové
výdavky
celkom

94 175,97




Detské ihriská na Nábrežnej a Školskej: Boli vykonané podľa PD .Výkopové práce, osadenie obruby, oceľových konštrukcií – pletivo,
bránka lavičky koše, zámky, kľúče, tabuľky, PHM a mzdy. Práce budú ukončené v roku 2014.
Športové ihrisko Pod Sekvojou: Realizované podľa PD, úprava plochy, nátery konštrukcií, čiar, osadenie kovových konštrukcií, herných
prvkov, uzavretie sieťovinou a bránkou, terénne úpravy a svojpomocná činnosť. Skolaudované a dané do správy TS 13.12.2013 zmluvou
č.2/2013.

Čerpanie rozpočtu – kapitálový príspevok za rok 2013 podľa jednotlivých programov
Klasifikácia

Program

04.5.1.

5.2.1.

Prepravný vozík

4 000,00

4 000,00

4 000,00

100,00

04.5.1.

5.2.1.

Spevnené plochy - Cintorínska ulica

14 270,00

6 258,00

2 200,11

35,16

04.5.1.

5.4.

Tajch chodník - výška 70 000

70 000,00

70 000,00

68 667,52

98,10

08.4.0.

8.9.

Urnový múr

6 285,00

300,00

0,00

0,00

08.1.0.

8.10.

Amfiteáter

1 505,00

2 065,00

1 630,68

78,97

08.1.0.

8.10.

Detské ihrisko - Nábrežná

11 000,00

11 042,00

11 712,65

106,07

08.1.0.

8.10.

Detské ihrisko - Sekvoja

0,00

1 006,00

621,12

61,74

08.1.0.

8.10.

Detské ihrisko - Školská

11 000,00

11 042,00

11 513,11

104,27

08.1.0.

8.10.

Detské ihrisko - Štúrova

0,00

931,00

694,54

74,60

08.1.0.

8.10.

Športové ihrisko - Sekvoja

31,28

SPOLU:

Názov

Schválený

Upravený

Plnenie v €

% Plnenia

0,00

2 350,00

735,13

118 060,00

108 994,00

101 774,86
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Plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za rok 2013

Klasifik
ácia
funkčná

Číslo
programu

04.1.1.

8.1.

Spoločná správa

04.5.1.

5.2.1.

Doprava - údržba MK-BN

04.5.1.

5.2.2.

Zimná údržba MK

04.5.1.

5.2.3.

Doprava - vozidlá TS

Názov činnosti

Spolu: D o p r a v a

04.5.1.
05.1.

6.1.1.

Nakladanie s odpadmi

05.1.

6.1.2.

05.1.

6.3.1.

05.1.

6.3.2.

8.5.

Nakladanie s odpadmi BRKO
Čistenie verejných komunikácií
a priestranstiev mesta
Čistiaca technika
Spolu: Nakladanie s
odpadmi
Verejná zeleň

06.4.0.

8.7.1.

Verejné osvetlenie

06.6.0.

8.8.1.

Verejné WC

06.6.0.

8.8.2.

Trhovisko
Spolu: Bývanie a občianska
vybavenosť
Kúpalisko

05.1.
06.2.0.

06.6.0.
08.1.0.
08.1.0.

8.10.

Tajch - rekreačná oblasť

08.1.0.

8.10.

Modernizácia detských ihrísk

08.1.0.

9.3.2.

Správa štadióna

08.3.0.

2.3.1.

Spolu: Rekreačné
a športové služby
Mestský rozhlas

08.4.0.

8.9.

Pohrebníctvo

10.5.

Jarmok

08.1.0.

08.2.0.9

Spolu

Plán
vlastných
zdrojov

Plán
vlastných
zdrojov
po
úprave

Plnenie
výnosov z
vlastných
zdrojov

Plán
príspevku
MsÚ
schválený

Plán
príspevku
MsÚ po
úpravách

Plnenie
výnosov z
príspevku
MsÚ

Plán odpisov

Plnenie
výnosov
odpisy

Plán výnosov

Plnenie
výnosov
celkom

Plán
nákladov

Plnenie
nákladov
celkom

Hospodársky
výsledok

531,49

123 945,00

123 815,00

134 474,66

2 878,00

2 245,00

127 738,00

138 151,15

127 738,00

137 505,57

645,58

1 897,85

109 716,00

96 403,00

87 929,18

310,00

751,00

96 713,24

96 291,47

96 713,24

95 210,90

1 080,57

49 778,00

104 432,00

81 043,80

260,00

1 398,00

104 692,00

81 302,80

104 692,00

86 372,34

-5 069,54

308,48

119 372,00

116 781,00

53 556,43

1 605,00

1 927,00

82 168,00

69 692,70

82 168,00

70 639,97

-947,27

0

2 206,33

278 866,00

317 616,00

222 529,41

2 175,00

4 076,00

283 573,24

247 286,97

283 573,24

252 223,21

-4 936,24

65 952,00

70 399,00

78 562,50

28 698,00

23 213,00

125 169,00

137 904,46

125 169,00

138 266,63

-362,17

8 500

9 016,12

18 088,00

15 324,00

15 603,50

1 667,00

4 254,00

25 491,00

28 351,79

25 491,00

29 246,93

-895,14

11 585,00

16 822,00

11 391,27

17 413,00

12 619,76

17 413,00

12 031,94

587,82

8 500

8 500

8 500

9 016,12

6 585,00

16 075,00

13 571,00

16 075,00

13 571,00

16 075,00

14 139,47

-568,47

102 210,00

118 620,00

119 128,27

30 365,00

27 467,00

184 148,00

192 447,01

184 148,00

193 684,97

-1 369,42

41 994,00

37 621,00

37 156,89

582,00

834,00

44 781,00

43 453,13

44 781,00

43 747,38

-294,25

45 706,00

52 932,00

68 450,13

128,00

128,00

55 030,00

72 016,81

55 030,00

71 974,27

42,54

10 233,00

9 103,00

9 005,42

10 453,00

10 382,34

10 453,00

10 621,25

-238,91

976,00

979,49

976,00

947,64

31,85

11 429,00

11 361,83

11 429,00

11 568,89

-207,06

750

1 350

1 127,40

2 000

2 279

2 524,60

0,00

0,00

0,00

2 750

3 629

3 652,00

10 233,00

9 103,00

9 005,42

0,00
978,00

330

330

0,00

0,00

0,00

200,00

1 270,00

1 535,79

0,00

978,00

978,00

978,00

978,00

0,00

175,00

978,00

1 620,00

2 364,85

1 620,00

1 714,58

650,27

0,00

0,00

0,00

3 571,64

0,00

928,64

16 132,00

15 090,00

16 286,99

7 304,00

8 911,00

22 394,00

24 523,63

3 571,64
22 394,00

24 399,46

124,17

928,64

16 332,00

16 360,00

17 822,78

8 282,00

10 064,00

24 992,00

31 438,12

24 992,00

30 663,68

774,44

500,00

1 244,00

941,97

10 020,00

4 289,00

11 629,00

5 491,55

11 629,00

5 489,69

1,86

6 800

8 501

16 661,75

8 897,00

6 786,00

12 797,52

521,00

521,00

16 358,00

21 471,13

16 358,00

21 388,86

82,27

0,00

0,00

0,00

2 895,88

-191,35

18 380

20 630

32 996,33

628 683,00

684 097,00

622 307,05

54 951,00

49 624,00

759 678,24

765 822,23

759 678,24

771 142,40

-5 320,17
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2 704,53

Plnenie plánu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia
za rok 2013
Pre TS Nová Baňa bol schválený na rok 2013 rozpočet bežných nákladov vo výške 702 014,00
€, ktorý bol upravený na 759 678,24 €. Čerpanie nákladov k 31.12.2013 bolo vo výške 771 142,40
€ čo je plnenie na 101,51 %.
Na rok 2013 boli rozpočtované bežné výnosy z príspevku 628 683 €, výnosy z vlastných zdrojov vo
výške 18 380 €, výnosy z odpisov 54 951 €, celkom vo výške 702 014 € , upravené na
759 678,24 €. Plnenie výnosov na hlavnej činnosti za rok 2013 bolo 765 822,23 €, čo je plnenie na
100,81%.
Schválený
Náklady spolu
Výnosy spolu
Hospodársky výsledok

702 014,00
702 014,00
0,00

%
schválený
109,85
109,09
0,00

Upravený
759 678,24
759 678,24
0,00

%
upravený
101,51
100,81
0,00

Plnenie
771 142,40
765 822,23
-5 320,17

04.1.1. Program 8.1. Spoločná správa TS
Stredisko 109
Schválený
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

128 368,00
128 368,00
0,00

%
schválený
107,12
107,62
0,00

Upravený
127 738,00
127 738,00
0,00

%
upravený
107,65
108,15
0,00

Plnenie
137 505,57
138 151,15
645,58

Na stredisku 109 – Spoločná správa TS boli náklady vynaložené na spotrebu materiálu, kancelárskych
potrieb (kancelársky papier, tonery do tlačiarní, tlačivá, zakladače), kníh a časopisov ako sú Finančný
spravodajca, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Účtovníctvo ROPO, Komunálna technika,
čistiacich a hygienických potrieb, ako aj na obstaranie DDHM či materiálu OTE. Na tomto stredisku boli
náklady použité aj na pohonné hmoty a autosúčiastky, ktoré boli určené pre motorové vozidlo Škoda
Felícia. Toto sa používa pri zabezpečovaní prác a zásobovaní TS. V roku 2013 boli naplánované aj
činnosti na opravu šatní a žumpu, ktorých náklady spočívali v obstaraní materiálu, v jednotlivých
opravách, ako aj v mzdových nákladoch a odvodoch z miezd do poisťovní. Ďalej bolo plnenie nákladov
na elektrickú energiu, spotrebu vody, na opravy a udržiavanie kancelárskych strojov, bežné menšie
opravy na majetku TS, potreba ktorých vznikla v priebehu roka, na cestovné, na reprezentáciu
v súlade s vypracovanými zásadami o poskytovaní týchto prostriedkov.
Náklady boli tvorené aj na služby, a to nájom poštového priečinku, poštové známky a poplatky,
komunikačná infraštruktúra – telefóny a internet, ale tiež náklady na školenie zamestnancov, strážnu
službu či práce požiarneho technika a BOZP. Na danom stredisku boli vykázané mzdové náklady,
náklady na zákonné a sociálne poistenie, odvody z miezd do poisťovní, ostatné sociálne poistenie –
DDS, náhrady príjmu pri PN, ochranné prostriedky, zdravotné zabezpečenie – lekárske prehliadky,
náklady určené na stravovanie zamestnancov či povinný prídel do SF. Náklady na sociálny fond sú
tvorené v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy vo výške 1,25% z hrubých miezd. Na Spoločnej správe
boli tiež náklady na koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu, poplatky mestu za komunálny
odpad a prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia, na zákonné a zmluvné poistenie
vozidla, na poistenie majetku, na škody spôsobené živelnou pohromou, na poplatky za poštové služby
a služby VÚB banky - šekové knižky na výber peňazí v hotovosti, zasielanie bankových výpisov
a ostatné bankové operácie. Plnenie nákladov ovplyvnili aj odpisy, ostatné rezervy na audit a daň
z úrokov, príjmov. Za rok 2013 tak bolo celkové plnenie nákladov na stredisku 109 – Spoločná správa
TS vo výške 137 505,57 €.
Celkové plnenie výnosov bolo za rok 2013 na stredisku 109 vo výške 138 151,15 €. Výnosy boli
tvorené z príspevku mesta, výnosy z nájmu, úroky z bankových účtov, rezervy z prevádzkovej činnosti,
a výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce.
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04.5.1. Program 5.2.1. Údržba MK
Stredisko 101
Schválený
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

110 026,00
110 026,00
0,00

%
schválený
86,53
87,52
0,00

Upravený
96 713,24
96 713,24
0,00

%
upravený
98,45
99,56
0,00

Plnenie
95 210,90
96 291,47
1 080,57

Náklady tvorili: pohonné hmoty, autosúčiastky na vozidlá TS, na spotrebu materiálu (štrku,
vrecovaného asfaltu, cementu), na pneumatiky či oleje, ale tiež farby, dopravné značky a náradie.
V roku 2013 boli naplánované aj náklady na materiál a služby na jednotlivé akcie, a to: Spevnené
plochy Nábrežná a Pod Sekvojou, Schody pri štátnej polícii a pri Bažante, Oprava rigolov či
Cyklochodník Tajch. Akcie Schody pri štátnej polícii a schody pri Bažante neboli zrealizované, budú
však realizované v budúcom období. Taktiež boli náklady určené na opravy a údržby miestnych
komunikácií, na ostatné služby, ako napr. školenie vodičov, prepravné a nájom dopravných
prostriedkov, na poštovné a známky, diaľničné známky, kolky, povinné zmluvné poistenie vozidiel,
ochranné prostriedky či zdravotné zabezpečenie a lekárske prehliadky. Finančné prostriedky boli
vynaložené aj na mzdové náklady, na zákonné a sociálne poistenie, ostatné sociálne poistenie – DDS,
na stravovanie zamestnancov či povinný prídel do SF.
Na základe uznesenia vlády SR boli v roku 2013 zo štátneho rozpočtu poskytnuté prostriedky na
riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry miest a obcí po zimnej prevádzke. Výška poskytnutého
príspevku pre Technické služby mesta Nová Baňa bola 24 201,24 €. Predmetné prostriedky boli
použité na opravu miestnych komunikácií v Novej Bani, z ktorých bola značná časť charakterizovaná
výtlkmi a sieťovými rozpadmi. Poskytnutý príspevok bol v celom rozsahu čerpaný na nájom strojov od
dodávateľských firiem, nákup asfaltu, opravy miestnych komunikácií dodávateľskými firmami
a vlastnými prostriedkami. Takýmto spôsobom boli opravené nasledovné miestne komunikácie:

Železničný rad, ul. Švantnerova, Šibeničný vrch, ul. Dodekova, Záhrb, ul. Kalvárska, ul. Legionárska,
Hrádza, ul. Mieru, Mariánska ul., ul. Kamenárska, ul. Moyzesova = vlastnými prostriedkami, ul.
Školská, Pod Gupňou, ul. Viničná, Nad Hrádzou, ul. Laznícka, ul. Prírodná, ul. Hrabcova, ul. Kolibská =

dodávateľskými firmami. Na opravu bolo použitých 179 t asfaltovej zmesi a bolo opravených celkovo
870 m2 miestnych komunikácií.
Výnosy na tomto stredisku tvorili nasledovné položky: príspevok mesta Nová Baňa, výnosy
z kapitálových transferov, náhrady škôd z poisťovne a aktivácie.

04.5.1. Program 5.2.2. Zimná údržba MK
Stredisko 112

Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

Schválený

% schválený

Upravený

50 038,00
50 038,00
0,00

172,61
162,48
0,00

104 692,00
104 692,00
0,00

%
upravený
82,50
77,66
0,00

Plnenie
86 372,34
81 302,80
-5 069,54

Na tomto stredisku boli náklady použité na pohonné hmoty, spotrebný materiál - štrk a soľ určený na
posyp miestnych komunikácií, na bežné opravy vozidiel ZC-629AF, ZC-638AF a traktorov, na ostatné
služby - z toho náklady na emisnú kontrolu a STK, na práce žeriavom a dovoz materiálu, na odhŕňanie
snehu dodávateľsky 4 traktormi, na mzdy, zákonné a sociálne poistenie a povinný prídel do SF. TS
využívali vo väčšom rozsahu vlastnú techniku a zamestnancov. Za vozidlá používané na ZÚ MK sa
uhrádza povinné zmluvné a havarijné poistné. Náklady ovplyvnili aj odpisy.
Výnosy na Zimnej údržbe boli tvorené z príspevku mesta a z kapitálových transferov z rozpočtu obce.
V zimných mesiacoch roka – Január, Február, Marec, Apríl bola vykonávaná zimná údržba MK podľa
schváleného operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií dvomi sypačmi a piatimi
traktormi s vlečnou radlicou, z toho 4 boli zabezpečené dodávateľsky. Na odstraňovanie snehu
z chodníkov a ostatných verejných priestranstiev, ako i na ich posyp boli použité i ďalšie mechanizmy
a to: univerzálny nosič náradia PG, UNC, HON, traktor s vlečkou, nákladné auto LIAZ a Multicara. Boli
vykonávané opakované ručné čistenia vonkajších verejných schodíšť, určených chodníkov a ostatných
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verejných priestranstiev od snehu a ich posyp. Pre zimnú sezónu 2012/2013 a 2013/2014 boli
vypracované nové operačné plány, ktoré zohľadňovali nový pasport ciest, schválený primátorom
mesta, ako i povinnosti na úseku zimnej údržby MK dané platnou legislatívou. Koncom roka boli
dokúpené posypové materiály, ktoré zostali na sklade. Upravené náklady a výnosy neboli čerpané
v plnej výške z dôvodu naskladnenia posypového materiálu a PHM.

04.5.1 Program 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu
Stredisko 107
Stredisko 114
Schválený
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

%
schválený
56,34
87,75
0,00

79 423,00
79 423,00
0,00

Upravený
82 168,00
82 168,00
0,00

%
upravený
85,97
84,82
0,00

Plnenie
70 639,97
69 692,70
-947,27

Na tejto činnosti sú evidované strediská 107 – všeobecná doprava a 114 – údržbárska dielňa.
Strediská zabezpečujú bežnú údržbu vozidiel a majetku TS.

Stredisko 107- všeobecná doprava

Náklady na doprave tvorili pohonné hmoty, autosúčiastky, pneumatiky, oleje a iný všeobecný materiál
ako napr. tachografové kotúče a pod. Plnenie nákladov sa týkalo aj opráv a údržby vozidiel TS, opráv
naftovej nádrže – bencalor, STK a emisných kontrol, revízií, školení vodičov a strojníkov, daní
a poplatkov, povinných zmluvných poistení vozidiel TS, ako aj miezd, zákonného zdravotného
a sociálneho poistenia, DDP, stravovania zamestnancov, povinného prídelu do SF, ochranných
prostriedkov či dohľadu nad pracovným prostredím.
Výnosy na danom stredisku boli vo výške 69 692,70 €. Z toho príspevok mesta bol vo výške 55
101,54 €, výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce 1 251 €. Ďalšie výnosové položky tvorili
tržby z predaja služieb vo výške 1 097,14 €, tržby z predaja DNM a DHM 1 785,30 €, tržby z predaja
materiálu 69 €, výnosy z prevádzkovej činnosti 1 200,05 € a zúčtovanie rezerv z prevádzkovej činnosti
vo výške 9 188,67 €.

Stredisko 114 – Dielňa – opravy vozidiel, majetku
Na uvedenej činnosti sú vykonávané opravy všetkých vozidiel a majetku TS vlastnými zamestnancami.
Sú tu náklady na PHM ktoré sú spotrebované pri umývaní vozidiel WAP a pri príprave a preprave
vozidiel na STK, na materiál za plyn a kyslík, na autosúčiastky, oleje, na zváranie, nity, matky,
tesnenia, spojky, technický benzín, rezné kotúče, elektródy, farbu a iný materiál potrebný pri
údržbárskych prácach, ale tiež na čistiace a hygienické potreby. Na položke služby sú účtované
náklady na nájomné za kyslíkové a plynové fľaše uhradené firme Messer - Tatragas Bratislava. Ďalšie
náklady boli dané na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní z miezd, stravovanie zamestnancov,
povinný prídel do SF, ako aj na ochranné prostriedky.

05.1. Program 6.1.1. Nakladanie s komunálnym odpadom
Stredisko 108
Stredisko 111
Stredisko 113
Schválený
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

121 860,00
121 860,00
0,00

%
schválený
93,72
113,17
0,00
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Upravený
125 169,00
125 169,00
0,00

%
upravený
110,49
110,17
0,00

Plnenie
138 266,63
137 904,46
-362,17

Náklady na tejto činnosti boli sledované ako odvoz odpadu kukavozmi - stredisko 108,
separovaného odpadu – stredisko 113, zber a triedenie vrecovaného odpadu, odpadu z verejnej
zelene a cintorína, odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch - stredisko 111.
Náklady tvorili pohonné hmoty, autosúčiastky1, pneumatiky, oleje, čistiace a hygienické potreby či iný
všeobecný materiál potrebný pri triedení odpadov – napr. sáčky, plasty, pásky a pod. Náklady na
materiál za rok 2013 na stredisku 108 celkovo tvorili 24 293,32 €. Na tomto stredisku boli
rozpočtované aj náklady na väčšie opravy vozidiel dodávateľsky, ktoré sa nedajú vykonať v dielni TS.
Na opravy bolo v roku 2013 vynaložených celkovo 2 809,82 €. Na služby, ako napr. na technickú
a emisnú kontrolu vozidiel, zneškodnenie odpadu, školenie vodičov, revíziu hydraulickej ruky a
zdvíhacieho zariadenia vozidla MAN bolo použitých 4 225,36 €. Náklady boli použité aj na
mzdy, odvody z miezd do poisťovní, ostatné sociálne poistenie DDS, stravovanie zamestnancov,
povinný prídel do SF, náhrady príjmu pri dočasnej PN či ochranné pomôcky. V roku 2013 bolo
vyčerpané v týchto položkách 56 691,70 €. Na nákladový účet ostatné dane a poplatky a na povinné
zmluvné poistenie vozidiel bolo použitých celkovo 2 967,53 €. Plnenie nákladov na tomto stredisku
ovplyvnili aj odpisy z dopravných prostriedkov, ktoré boli vo výške 23 213 €.
Náklady na strediskách 111 a 113 sa sledujú samostatne a sú kryté výnosmi – príspevkom mesta zo
strediska 108. Finančné prostriedky na stredisku 111 v celkovej výške 4 338,75 € boli použité na PHM,
autosúčiastky, oleje, všeobecný materiál, emisné kontroly a STK, školenia, mzdy, zákonné a sociálne
poistenie, sociálny fond, ale aj na mýtny poplatok či povinné zmluvné poistenie vozidiel.
Na stredisku 113 boli rovnako použité finančné prostriedky na PHM, autosúčiastky, oleje, všeobecný
materiál, mzdy, odvody či SF, ale tiež na služby ako práce žeriavom, prepravu separovaného odpadu
či nakladanie s odpadmi, ďalej tiež odchodné, čistiace a hygienické prostriedky a ochranné potreby.
Celková výška nákladov bola za rok 2013 na tomto stredisku 19 741,60 €.
Výnosy na stredisku 108 boli tvorené z príspevku mesta a výnosov z kapitálových transferov
z rozpočtu obce.
Podľa VZN mesta o odpadoch Technické služby prevádzkujú na území mesta dva zberné dvory –
zberný dvor vytriedených zložiek komunálnych odpadov s obsahom škodlivín a opotrebovaných
pneumatík a zberný dvor z ostatných odpadov, a to: papiera, skla, plastov, kovov, kompozitných
obalov a BIO odpadov zo záhrad a verejnej zelene.
V roku 2013 TS zozbierali v meste Nová Baňa nasledovné množstvo odpadov:
Rok 2013
Obaly z plastov
Zmiešané obaly
Obaly z neb. látok
Pneumatiky
Zmiešaný odpad zo stavieb
Kal z ČOV
Papier a lepenka
Sklo
Šatstvo
Textil
Žiarivky
Chlór, fluór
Olej, tuky
Farby, lepidlá
Akumulátory
Elektro
Elektrické zariadenia
Plasty PET
Kovy
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad BRKO
Zmes komunálneho odpadu
Kal zo septikov
Objemný odpad

1,46
11,39
0,40
17,63
174,13
0,34
21,53
48,98
2,50
9,60
0,02
4,16
0,23
2,00
0,06
4,61
2,62
15,83
2,05
673,20
1877,70
466,00
69,17

1

Pozn.: Vozidlá TS sú staré a opotrebované, v dôsledku čoho je potrebné vykonávať ich časté neplánované
opravy.
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Z obcí obvodu Nová Baňa bolo zozbierané:
Rok 2013
Plasty
Papier
Sklo
BIO
Kal zo septikov

20,99 ton
20,34 ton
54,61 ton
206,50 ton
262,00 m3

05.1. Program 6.1.2. Nakladanie s odpadmi BRKO
Stredisko 118
Schválený
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

28 255,00
28 255,00
0,00

%
schválený
103,51
99,97
0,00

Upravený
25 491,00
25 491,00
0,00

%
upravený
114,73
110,81
0,00

Plnenie
29 246,93
28 351,79
-895,14

Na tomto stredisku vykonávame úpravu a odvoz BIO odpadu, vývoz odpadu zo žúmp a kalu zo
septikov, ktoré môžeme na základe zmluvy vykonávať v rámci mikroregiónu v rozsahu priamych
nákladov. Náklady sú na PHM, autosúčiastky, oleje, servisnú prehliadku v záručnej dobe, poplatky za
likvidáciu kalov a odpadov, mzdy a povinné odvody, stravovanie, povinný prídel do SF, zákonné
zmluvné poistenie vozidiel či mýtny poplatok. Navýšenie nákladov ovplyvnili odpisy zo strojov
a zariadení a z drobného hmotného majetku v celkovej výške 4 254 €.
Výnosy na tejto činnosti tvoril príspevok mesta, výnosy z predaja služieb, ostatné výnosy
z prevádzkovej činnosti – zúčtovanie mýtneho poplatku a kapitálové transfery z rozpočtu obce.

05.1. Program 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií
Stredisko 117 – ručné čistenie mesta
Stredisko 121 – jarné a jesenné upratovanie
Schválený
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

12 926,00
12 926,00
0,00

%
schválený
73,45
97,63
0,00

Upravený
17 413,00
17 413,00
0,00

%
upravený
69,10
72,47
0,00

Plnenie
12 031,94
12 619,76
587,82

V roku 2013 sme pri jarnom a jesennom upratovaní vykonávali odvoz odpadu. Podľa potreby boli
čistené priestory okolo kontajnerov na sídliskách a okolo zberných miest vrecovaného odpadu.
Priestranstvá mesta boli čistené pracovníčkou TS. Náklady na strediskách 117 a 121 boli určené na
PHM, materiál, mzdy, zákonné zdravotné a sociálne poistenie, stravovanie zamestnancov, povinný
prídel do SF, náhradu príjmu pri PN, ochranné prostriedky či ostatné dane a poplatky. Úspora na
stredisku 117 bola zaznamenaná v mzdových prostriedkoch, kde bol znížený stav pracovníkov o 50%.
Výnosy boli tvorené z príspevku mesta, ktorý bol za rok 2013 na stredisku 117 v celkovej výške 12
619,76 €.

05.1.0 Program 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií, čistiaca technika
Stredisko 120
Schválený
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

6 585,00
6 585,00
0,00

%
schválený
214,72
206,09
0,00
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Upravený
16 075,00
16 075,00
0,00

%
upravený
87,96
84,42
0,00

Plnenie
14 139,47
13 571,00
-568,47

V roku 2013 boli strojmi vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a ostatné verejné
priestranstvá od posypového materiálu. Vo zvýšenej miere bolo vykonané čistenie rigolov pri MK
Prírodná, Kolibská, Poliačikova, Záhrb, Kútovce, Čierny lúh, Bačova cesta. Popri MK na ktorých sú
vykonávané pravidelné autobusové spoje bolo vykonané strojné orezanie krovín traktorom.
V roku 2013 boli finančné prostriedky na tomto stredisku čerpané na PHM, autosúčiastky, materiál,
oleje, pneumatiky, a to vo výške 6 937,39 €, tiež na opravy a údržbu, emisné kontroly a STK
v celkovej výške 3 665,14 €, ako aj na mzdy, zákonné zdravotné a sociálne poistenie, poplatky
diaľničné a mýtne, poplatky za Tagru, aj povinné zmluvné poistenie vozidiel. Na tieto položky boli
vynaložené finančné prostriedky vo výške 3 536,94 €.
Výnosy na tomto stredisku boli tvorené príspevkom mesta v celkovej výške 13 571,00 €.

6.2.0. Program 8.5. Verejná zeleň
Stredisko 106
Schválený
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

50 254,00
50 254,00
0,00

%
schválený
86,70
86,47
0,00

Upravený
44 781,00
44 781,00
0,00

%
upravený
97,30
97,03
0,00

Plnenie
43 747,38
43 453,13
-294,25

Na stredisku 106 – Verejná zeleň boli práce zamerané prevažne na kosenie verejných zelených plôch,
likvidáciu vzniknutého odpadu, na kosenie rigolov, plôch ležiacich pri miestnych komunikáciách, ktoré
majú TS v správe. Kosenie verejnej zelene bolo rozdelené do troch etáp. V polovici októbra bolo
obnovené neplánované kosenie centrálnej časti mesta a pozemkov v správe mesta okolo Švantnerovej
a Hájskej ulice. V tomto období bolo pokosených 74 236 m2 zelených plôch. Celkom v roku 2013 bolo
pokosených na území mesta 590 055 m2 plôch.
Náklady na verejnú zeleň boli vynaložené na PHM, autosúčiastky, materiál, školenia, mzdy, zákonné
zdravotné a sociálne poistenie, stravovanie, povinný prídel do SF či ochranné prostriedky. Na tomto
stredisku boli v rozpočte schválené aj účelové finančné prostriedky určené na účelovú výsadbu vo
výške 3 279 € a výsadbu stromčekov vo výške 2 000 €. Tieto boli vyčerpané v plnej výške.
Výnosy za rok 2013 boli na verejnej zeleni vo výške 43 453,13 €. Z toho bol príspevok mesta vo výške
42 759,13 € a výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce vo výške 694 €.

06.4.0. Program 8.7.1. Verejné osvetlenie
Stredisko 103
Stredisko 122
Schválený
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

48 114,00
48 114,00
0,00

%
schválený
143,17
146,20
0,00

Upravený
55 030,00
55 030,00
0,00

%
upravený
130,79
127,83
0,00

Plnenie
71 974,27
72 016,81
42,54

Náklady na tomto stredisku boli určené hlavne na úhradu spotreby elektrickej energie pre verejné
osvetlenie mesta a priľahlých častí patriacich do katastra. Za rok 2013 boli náklady na spotrebu
elektrickej energie v celkovej výške 46 760,88 €. Technické služby vykonávali na verejnom osvetlení
bežnú údržbu a opravy VO. V štyroch uzloch boli namontované inteligentné stmievače. Okrem toho
boli náklady použité na materiál, PHM, školenia, mzdy, zákonné zdravotné a sociálne poistenie,
povinný prídel do SF či ochranné prostriedky. V odľahlých častiach Novej Bane bolo doplnených na
jestvujúcej sieti verejné osvetlenie v počte 16 ks. Na podnet viacerých občanov mesta sme v roku
2013 využívali verejné osvetlenie počas celej noci – t.j. od zotmenia do svitania. Toto osvetlenie malo
za následok zlepšenie nabíjania batérií VISO a jeho prevádzkyschopnosti.
Náklady na Vianočnú výzdobu boli určené na montáž vianočnej výzdoby a rovnako po skončení
vianočných sviatkov demontáž, odvoz a uskladnenie tejto výzdoby. Náklady sa tak týkali všeobecného
materiálu, PHM, samotnej vianočnej výzdoby či bežných opráv a údržby výzdoby. Za rok 2013 bolo
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celkovo na tieto položky vynaložených 2 381,34 €. Na mzdy, zákonné zdravotné a sociálne poistenie
a sociálny fond bolo daných 706,64 €.
Výnosy na Verejnom osvetlení boli v roku 2013 v celkovej výške 70 342,37 €, z čoho bol príspevok
mesta vo výške 70 215,88 € a výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce vo výške 126,49 €.
Výnosy na Vianočnej výzdobe boli tvorené z príspevku mesta v celkovej výške 1 674,44 €.

08.3.0. Program 2.3.1. Údržba mestského rozhlasu TS
Stredisko 123
Schválený
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

10 720,00
10 720,00
0,00

%
schválený
51,21
51,23
0,00

Upravený
11 629,00
11 629,00
0,00

%
upravený
47,21
47,22
0,00

Plnenie
5 489,69
5 491,55
1,86

Technické služby zabezpečujú bežnú údržbu mestského rozhlasu. Náklady tohto strediska v prevažnej
časti tvoria odpisy, ktoré boli za rok 2013 vo výške 4 289,00 €. Ostatné náklady boli vynaložené na
materiál, bežné opravy a údržbu, mzdy, zákonné zdravotné a sociálne poistenie či služby v celkovej
výške 1 200,69 €. V druhom polroku bola vykonaná repasia VISO vrátane prekáblovania poškodených
častí vedenia v centrálnej zóne mesta. Do zúčtovacieho obdobia tieto práce neboli fakturované.
Výnosy za toto stredisko boli v roku 2013 vo výške 5 491,55 €. Z toho príspevok mesta tvoril 1 202,55
€ a výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce boli vo výške 4 289,00 €.

06.6.0. Program 8.8.1. Verejné WC
Stredisko 105
Schválený
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

10 983,00
10 983,00
0,00

%
schválený
96,71
94,53
0,00

Upravený
10 453,00
10 453,00
0,00

%
upravený
101,61
99,32
0,00

Plnenie
10 621,25
10 382,34
-238,91

Náklady boli použité na materiál, čistiace a hygienické potreby, ktorých celková hodnota za rok 2013
bola 1 476,49 €. Ďalej boli finančné prostriedky na verejnom WC dané na spotrebu elektrickej energie,
vody a stočného vo výške 1 906,87 €. Na mzdy, zákonné zdravotné a sociálne poistenie, stravovanie
zamestnancov a povinný prídel do SF boli celkové náklady v roku 2013 vo výške 7 167,29 €. Na tomto
stredisku boli náklady určené aj na poplatky za služby VUB banky a poštové služby a tiež kolky,
v celkovej hodnote 70,60 €.
Výnosy za rok 2013 boli tvorené z príspevku mesta vo výške 9 005,42 € a z poplatku za používanie
verejných WC vo výške 1 156,00 €. Za nájom a používanie novinového stánku na námestí boli výnosy
za refakturáciu elektrickej energie vo výške 220,92 €.

06.6.0. Program 8.8.2. Správa trhoviska
Stredisko 110
Schválený
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

2 000,00
2 000,00
0,00

%
schválený
47,38
48,97
0,00

Upravený
976,00
976,00
0,00

%
upravený
97,09
100,36
0,00

Plnenie
947,64
979,49
31,85

Náklady na trhovisku sú hradené z vlastných výnosov TS. Finančné prostriedky boli dané na
všeobecný materiál, spotrebu vody a elektrickej energie, mzdy, zákonné zdravotné a sociálne
poistenie a povinný prídel do SF.
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Výnosy na tomto stredisku boli tvorené z poplatku vyberaného na tržnici a z poplatku za prenájom
stolov.

08.1.0. Program 8.10. Kúpalisko
Stredisko 102
Schválený
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

978,00
978,00
0,00

%
schválený
100,00
100,00
0,00

Upravený
978,00
978,00
0,00

%
upravený
100,00
100,00
0,00

Plnenie
978,00
978,00
0,00

Toto stredisko nie je v prevádzke, náklady boli plánované vo výške 978,00 € na odpisy DHM - stroje
a zariadenia. Náklady za rok 2013 boli čerpané na odpisy v plnej výške. Technické služby navrhujú
vrátiť majetok do správy mesta.

08.1.0. Program 8.10. Tajch - rekreačná oblasť
Stredisko 115
Schválený
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

1 080,00
1 080,00
0,00

%
schválený
142,55
202,76
0,00

Upravený
1 620,00
1 620,00
0,00

%
upravený
95,04
135,18
0,00

Plnenie
1 714,58
2 364,85
650,27

Náklady boli zúčtované na materiál, PHM, spotrebu elektrickej energie, mzdy, zákonné zdravotné
a sociálne poistenie, povinný prídel do SF. V roku 2013 sa vykonal tiež plánovaný výrub stromov na
Tajchu v hodnote 390 €. Na túto akciu bol daný príspevok z mesta v plnej výške.
Výnosy boli na tomto stredisku tvorené z príspevku mesta a aktivácie DHM.

08.1.0. Program 9.3.2. Štadión
Stredisko 122/2
Schválený
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

23 436,00
23 436,00
0,00

%
schválený
104,11
104,64
0,00

Upravený
22 394,00
22 394,00
0,00

%
upravený
108,96
109,51
0,00

Plnenie
24 399,46
24 523,63
124,17

Prevažnú časť nákladov tvorili odpisy zo stavieb a zo strojov a zariadení, ktorých celková výška bola 8
911,00 €. Ďalej boli náklady dané na palivá, uhlie, drevo, PHM, autosúčiastky, pneumatiky, materiál či
na spotrebu čistiacich a hygienických potrieb. Na tieto položky bolo vynaložených 5 411,22 €. Na
spotrebu elektrickej energie a vody bolo v roku 2013 vynaložených celkovo 3 075,46 €. Na bežné
opravy a údržbu, STK a emisné kontroly, kolky či prepravné bolo daných 1 212,58 €. Náklady na
mzdy, zákonné zdravotné a sociálne poistenie a povinný prídel do SF boli vo výške 5 789,20 €.
Výnosy na tejto činnosti boli za rok 2013 v celkovej výške 24 523,63 €. Z toho príspevok mesta bol vo
výške 16 286,99 €, výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce 7 308,00 € a refakturácia za
pelety 928,64 €. Dodávateľ peliet pri väčšom odbere ponúkol výraznú zľavu, na základe čoho sme sa
spojili s Materskou škôlkou a uvedená suma sa im refakturovala.
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08.4.0. Program 8.9. Pohrebníctvo – prevádzka cintorína
Stredisko 104
Schválený
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

16 968,00
16 968,00
0,00

%
schválený
126,05
126,54
0,00

Upravený
16 358,00
16 358,00
0,00

%
upravený
130,75
131,26
0,00

Plnenie
21 388,86
21 471,13
82,27

Náklady na tomto stredisku tvorili PHM, kancelársky a všeobecný materiál, čistiace a hygienické
potreby, ale tiež opravy a údržba kancelárskych strojov či udržovanie zariadenia. Na spomenuté
položky bolo celkovo použitých 1 697,15 €. Okrem toho bola časť nákladov určená na všeobecný
materiál na oplotenie cintorína vo výške 1 016,31 €. Materiál bol zakúpený avšak práce neboli
prevedené pre zlé poveternostné podmienky a iné prioritné práce. Oplotenie bude prevedené v roku
2014. Náklady na spotrebu elektrickej energie a vody boli vo výške 4 117,34 €. Na služby, ako
napríklad školenia, poštovné a známky, poplatky mobilnému operátorovi za využívanie mobilnej
a internetovej infraštruktúry, ale tiež poplatky VUB banke za služby či poistenie majetku na cintoríne
boli vynaložené náklady vo výške 873 €. V roku 2013 sa na cintoríne uskutočnila aj plánovaná akcia
výrub stromov, ktorej náklady boli vo výške 768,78 €. Náklady na mzdy, zákonné zdravotné a sociálne
poistenie, stravovanie, povinný prídel do SF či ochranné pomôcky boli vo výške 12 395,28 €.
Výnosy na pohrebníctve boli za rok 2013 v celkovej výške 21 471,13 €. Príspevok mesta bol vo výške
13 511,93 €, výnosy z nájmu za hrobové miesto boli vo výške 3 822,95 €, ostatné výnosy tvorené
z tržieb za vstup do cintorína, z nájmu obradnej siene či chladiaceho boxu boli v celkovej výške 3
615,25 € a výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce 521 €.

08.2.0.9. Program 10.5. Novobanský jarmok
Stredisko 124
Schválený
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

0,00
0,00
0,00

%
schválený
0,00
0,00
0,00

Upravený
0,00
0,00
0,00

%
upravený
0,00
0,00
0,00

Plnenie
2 895,88
2 704,53
-191,35

Náklady na novobanský jarmok vo výške 2 895,88 € boli dané na PHM, všeobecný materiál, mzdy,
zákonné zdravotné a sociálne poistenie a ochranné prostriedky. Výnosy boli tvorené z použitia
príspevku z iných stredísk.

Vedľajšia činnosť- podnikanie
Príspevková organizácia nie je zriadená na podnikanie, ale môže podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zákonov podľa § 28 odst. 2
vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola
zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté
výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.
Organizácia len náhodne vykonáva aj také činnosti, ktorými sa dá vytvoriť zisk a preto podáva aj
daňové priznanie. V organizácii TS pracujú tí istí zamestnanci tak pre hlavnú činnosť, ako aj
podnikateľskú. Taktiež sa na vykonávanie prác používajú rovnaké motorové vozidlá a mechanizmy.
Náklady na vedľajšiu činnosť boli na pohonné hmoty, kancelársky materiál, všeobecný materiál, štrky,
cement, obaľovanú drvu, elektrickú energiu, vodu, opravy a údržbu vozidiel a náradia. Ďalej tu bola
účtovaná časť nákladov na strážnu službu, práce požiarneho technika, poštové známky, za údržbu
programov na účtovníctvo, fakturáciu a mzdy, mzdové náklady, odvody z miezd do poisťovní, daň
z motorových vozidiel, poistné za motorové vozidlá a poistenie majetku, povinný prídel do sociálneho
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fondu a ostatné sociálne poistenie – DDS v zmysle internej smernice č. 9/2009 Rozúčtovanie nákladov
na hospodársku činnosť – podnikanie.
Dodatok č. 1/2013/NP
V zmysle Čl. 2 bodu 3
Zásady rozúčtovania nákladov na hospodársku činnosť – podnikanie
Až na konci bežného roka sa vypočíta % nákladov tak, že podnikateľské výnosy vydelíme výnosmi
celkom a týmto % sa budú počítať režijné náklady na hospodársku činnosť. Z dôvodu, že uvedené
hodnoty organizácia zistí až na konci roka, bude v bežnom roku používať na: výpočet nákladov na
podnikanie % vypočítané z výnosov predchádzajúceho roka. Priame náklady, o ktorých
organizácia vie už pri ich nákupe, že budú použité v rámci podnikania budú účtované v plnej výške t.
j. 100% na účty, ktoré sú vedené v rámci podnikania.
Výpočet pre rok 2013:
podnikateľské výnosy:
výnosy celkom:
% nákladov:
Čl. 3

63 329,61 €
866 593,96 €
7,31

Výška % na výpočet nákladov na podnikanie
Pre výpočet nákladov na podnikanie sa v roku 2013 používalo % vypočítané na konci roka 2012 vo
výške 7,31 %. V ďalších rokoch sa bude používať percento nákladov vypočítané za predchádzajúci
rok.
Na vedľajšej činnosti boli v roku 2013 náklady a výnosy vo výške:
Náklady
46 622,21 €
Výnosy
48 158,16 €

Hospodársky výsledok

1 535,95 €

Náklady na podnikateľskej činnosti
Názov účtu
501 Spotreba materiálu
502 Spotreba energie
511 Opravy a udržovanie
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentáciu
518 Ostatné služby
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociálne poistenie
525 Ostatné sociálne poistenie
527 Zákonné sociálne náklady
531 Daň z motorových vozidiel
538 Ostatné dane a poplatky
542 Predaný materiál
546 Odpis pohľadávky
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
568 Ostatné finančné náklady
591 Splatná daň z príjmov
Celkom

Suma
5 837,34
727,42
333,74
0,39
0,00
8 615,45
10 309,53
3 644,27
92,13
725,03
3 678,29
1 050,47
7 708,20
1 379,64
1 743,00
318,52
458,79
46 622,21

Výnosy z podnikateľskej činnosti
Názov účtu

Suma
35 823,73
0,00
844,86
11 489,24
0,33
0,00
48 158,16

602 Tržby z predaja služieb
604 Tržby za tovar
633 Výnosy z poplatkov
642 Tržby z predaja materiálu
662 Úroky
668 Ostatné finančné výnosy
Celkom
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Bežné účtovné obdobie

Číslo
účtu
alebo
skupiny

Číslo
riadku

Náklady

a

b

c

Hlavná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

1

2

Spolu
3

50

Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)

001

240696,92

6564,76

247261,68

501
502
51

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Služby (r. 007 až r.010)

002
003
006

173159,63
67537,29
106245,76

5837,34
727,42
8949,58

178996,97
68264,71
115195,34

511

Opravy a udržiavanie

007

32758,49

333,74

33092,23

512

Cestovné

008

100,56

0,39

100,95

513

Náklady na reprezentáciu

009

292,43

0,00

292,43

518

Ostatné služby

010

73094,28

8615,45

81709,73

52

Osobné náklady (r. 012 až r. 016)

011

350538,56

14770,96

365309,52

521
524
525
527
53
531

Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky (r.018 až r.020)
Daň z motorových vozidiel

012
013
014
015
017
018

246411,59
84939,34
2127,39
17060,24
2831,43
0,00

10309,53
3644,27
92,13
725,03
4728,76
3678,29

256721,12
88583,61
2219,52
17785,27
7560,19
3678,29

538

020

2831,43

1050,47

3881,90

021

16,00

9087,84

9103,84

023
025
026

0,00
16,00
0,00

7708,20
0,00
1379,64

7708,20
16,00
1379,64

029

62163,02

1743,00

63906,02

030

49624,00

1743,00

51367,00

031

12539,02

0,00

12539,02

032

11639,02

0,00

11639,02

553
56

Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022
až r.028)
Predaný materiál
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Odpis pohľadávky
Odpisy, rezervy a opravné položky
z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zaúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.039)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti (r. 032 až r. 035)
Tvorba zákonných rezerv
z prevádzkovej činnosti
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
Finančné náklady (r. 041 až r.048)

033
040

900,00
8649,91

0,00
318,52

900,00
8968,43

568

Ostatné finančné náklady

54
542
545
546
55

551

552

047

8649,91

318,52

8968,43

Účtové skupiny 50 -58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r.011 +
r. 017 +r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)

064

771141,60

46163,42

817305,02

Číslo
účtu
alebo
skupiny

Číslo
riadku

a
60

Bežné účtovné obdobie
Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia
B
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)

C

Hlavná
činnosť
1

Podnikateľská
činnosť
2

Spolu
3

065

17629,75

35823,73

53453,48

602

Tržby z predaja služieb

067

17629,75

35823,73

53453,48

62
624

074
078

9384,19
9384,19

0,00
0,00

9384,19
9384,19

079

0,00

844,86

844,86

082

0,00

844,86

844,86

083

8330,17

11489,24

19819,41

084

1785,30

0,00

1785,30

642

Aktivácia (r. 075 až r. 078)
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
Daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov (r. 080 až r. 082)
Výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až
r. 089)
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku
Tržby z predaja materiálu

085

69,00

11489,24

11558,24

648

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

089

6475,87

0,00

6475,87

63
633
64
641
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65

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 + r. 099)
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)

090

10088,67

0,00

10088,67

091

10088,67

0,00

10088,67

653

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

093

10088,67

0,00

10088,67

66

Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)

100

4,52

0,33

4,85

662
67
672

Úroky
Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)
Náhrady škôd

102
109
110

4,52
1897,85
1897,85

0,33
0,00
0,00

4,85
1897,85
1897,85

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

718487,08

0,00

718487,08

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

672909,83

0,00

672909,83

126

45577,25

0,00

45577,25

134

765822,23

48158,16

813980,39

135

-5319,37

1994,74

-3324,63

136

0,80

458,79

459,59

137

0,00

0,00

0,00

138

-5320,17

1535,95

-3784,22

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v
692
rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom
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)
Výsledok hospodárenia pred zdanením
( r.134 mínus r. 064)(+/-)
591
Splatná daň z príjmov
595

Dodatočne platená daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 135 mínus r.136, r.137) (+/-)

Plnenie hlavných ukazovateľov rozpočtu
na hlavnej a vedľajšej činnosti za rok 2013
Ročný
%
Merná plán
Ročný plán
plnenia
jednotka pôvodný
upravený
Skutočnosť
€
702 014 759 678,24 813 980,39 107,15
€
18 380
15 429,00
17 629,75 114,26
9 384,19
1 785,30
69,00
5 201,00
6 475,87
124,51
10 088,67
4,52
1 897,85
€
628 683 684 097,24
672 909,83
98,36
€
54 951
54 951,00
45 577,25
82,94
€
48 158,16
€
628 683
684 097
676 199,88
98,85
118 060
108 994
101 774,86
93,38
€
746 743
793 091 777 974,74 98,09
€
702 014 759 678,24 817 764,61 107,64
€
647 063 704 727,24
721 518,40 102,38
€
44 879,21

Ukazovateľ
Výnosy celkom
z toho: 602 - vlastné výnosy
624 - Aktivácia majetku 641 - Tržby z predaja majetku
642 - Tržby z predaja
648 - Ostatné výnosy – prenájom stolov na tržnici, nájom hrobového
miesta
653 - Zúčtovanie rezerv
662 - Úroky
672 - Náhrady škôd
691 - Výnosy z bežných transf. z rozpoč. obce -čerpanie z prísp.
692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpoč. obce -zúčtov. odpisov

výnosy podnikanie
354 - Príspevok MsÚ na prevádzku bežný transfer - prijatý
354 - Príspevok MsÚ na investície kapitálový transfer - prijatý

spolu 354
Náklady na prevádzku celkom
z toho: hlavná činnosť
vedľajšia činnosť
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SPRAVA NEZAVISLBHO AUDITORA

Mestsk6mu zastupitel'stvu Mesta Novri Baia
Uskutodnila sorn audit priloZenej idtovnej z6vierky Mesta Nov6 Baia, ktor6 obsahuje sfvahu
k3l. decembru 2013, vykaz ziskov astr5t zarok kondiaci kuveden6rnu d6tumu apozn6mky, ktor6
obsahujrii prehl'ad vyznamnych ridtovnych zasad a fdtovnych met6d a d'alSie vysvetl'ujfice informdcie.
Zodpovednost' itututdrneho orgdnu zu rtituvnrt zdvierku
Prim6tor Mesta Nov6 Baiia je zodpovedny za zoslavenie ridtovnej zrivierky, ktor6 poskytuje pravdivy

v zneni neskorSfch predpisov /d'alej
len .,z6kon o irdtovnictve"l aza intern6 kontroly, ktor6 Statutiirny org6n povaZuje za potrebn6 pre
zostavenie ridtovnej z|vierky, ktor6 neobsaliuje vyznamn6 nesprrivnosti, 6i uL v d6sledku podvodu
a verny obraz v sLlilade so Z6konom o frdtovnictve d. 43 I12002 Z.z.

alebo chyby.

PrimStor Mesta Nov6 Baia

je

zodpovedn'!, za dodrZiavanie pravidiel rozpodtov6ho hospod6renia.

viivoj dlhu

a pouZivanie n6vratnych zdrojov financovania podl'a zirkona 58312004 Z.z. o rozpodtovych
pravidl6ch fzemnej samospr6vy a o zmene a doplnenf niektorych z6konov v platnom zneni (d'alej len

,z6kon o rozpodtovych pravid liich").
Zo dp ov e dno

st' a udftorn

Mojou zodpovednost'ou je vyjadrit'nizor na tirto fdtovnri z6vierku nazitklade rn6.iho auditu. Audit
som vykonala v sirlade s Medzin6rodnymi audftorskymi Standardmi. Podl'a tychto Standardov m6m
dodrZiavat'etick6 poZiadavky, napl6novat'avykonat'audittak. aby som ziskala primerarr6 uistenie, Ze
irdtovn6 ziivierka neobsahuje vyznamne nespr6vnosti. Stldast'ou auditu je uskutodnenie postupov na
ziskanie auditorskych d6kazov o sum6ch a tidajoch vykfnanych v fdtovnej z6vierke.
Sfrdast'ou auditu je aj zhodnotenie rozpodtov6ho hospod6renia a zadiLenosti mesta a overenie pouZitia
niivratnych zdrojov financovania, vyplyvaj{ice zo zhkona o rozpodtovych pravidl6ch, platnych v SR

pre tzemnti samospr6vu v zneni neskorSich predpisov.

Zvolene postupy zlwisia od fsudku auditora, vr6tane posfdenia rizik vyznamnej nespr6vnosti
v ridtovnej z6vierke, di uZ v d6sledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovani tohto rizika auditor berie
do rivahy intern6 kontroly relevantn6 na zostavenie fdtovnej ziwierky fdtovnej jednotky. ktor6
poskytuje pravdivy a verny obraz, aby mohol navrhnirt' auditorsk6 postupy vhodnd za danych
okolnosti, nie v3ak na iidely vyjadrenia nhzoru na irdinnost' internych kontrol ridtovnej jednotky. Audit
d'alej zahiia zhodnotenie vhodnosti pouZitych ridtovnych zfsad a frdtovnych met6d ako aj
primeranosti idtovnych odhadov uskutodnenych Statutilrnyrn org6nom, ako aj zhodnotenie
prezent6cie irdtovnej zixierky ako celku.
Sorn presvedden6, Ze auditorsk6 ddkazy, ktor6 som ziskala, poskytujir dostatodny a vhodny z6klad pre
rri6.j auditorsky

ninor.

Ndzor

obraz finandnej situ6cie Mesta
hospod6renia apei'alne toky za rok kondiaci

Podl'a mojho nazoru. idtovn6 zfxierka poskytu.ie pravdivy a verny

Nov6 Baia k31.

decembru 2013

a vlfsledky jej

k uveden6mu ddtumu v sirlade so z6kononr o irdtovnictve.

Sprdvu o tutiich poiiuduvkdch zdkonov

u

predpisov

rozpodtovdho hospodiirenia zachyten6ho v pozniimkach fdtovnej z6vierky
kon5tatujem, Ze som nezistila vyznamnd skutodnosti, ktor6 by spochybiovali vykinand vysledky
rozpodtov6ho hospodfrenia. Stav vyk5zan6ho dlhu mesta a nSvratnich zdrojov podl'a m6jho overenia
je zhodny so stavom vykinanym v irdtovnej z6vierke.

Na z6klade overenia

Nov6 Baia, 12.l.lai 2014

/;i.O:'aOeU

=f''euia.

i" dekretu -ri

'; 405 ;
U{t

Ing. Margita Markov6
Licencia SKAU d. 000405
Vinidnri I/70
968 01 Nov6 Baiia

-r.
'b

4a.
t/l;b

.l'>

rrta$.{a"?

