
Zápisnica 

zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ, konaného dňa  26.5.2014 

 

Prítomní :              Mgr. Branislav Pirháč , Natália Pinková , Peter Forgáč , Juraj Búry , Ing. Mária            

                                Kasanová , Ing.  Zuzana Kováčová , Mária Pažítková 

Neprítomní :         Adriana Jančeková 

Zapisovateľka :     Eva Drgoňová 

Pozvaní :               Mgr. Ján Havran, Ing. Katarína Ditteová, Mgr .Ing. Eliška Vallová 

Program :              1. Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2013 

                                2.  Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2013 

                                3. 4. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2014 

                                4. Správa o hospodárení  Mestských lesov, s.r.o. za rok 2013 

                                5. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku spol. s.r.o. za rok 2013 

Materiály na zasadnutie komisie boli členom komisie zaslané písomne a na CD nosiči v stanovenom 
termíne. 

K bodu č. 1 :  Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2013 

        Inventarizácia majetku mesta bola vykonaná na základe príkazu primátora mesta  a v súlade so 
zákonom o účtovníctve. Inventarizácie majetku mesta boli vykonané vo všetkých rozpočtových 
organizáciách mesta, príspevkovej organizácii mesta a obchodných spoločnostiach. K materiálu sú 
priložené aj správy jednotlivých zariadení o vykonanej inventarizácii . 

Finančná komisia odporúča MsZ predložený materiál zobrať na vedomie. 

 

K bodu č. 2 : Záverečný účet mesta Nová Baňa k 31.12.2013 

      Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2013 je vypracovaný v súlade so zákonom č. 583/204 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje všetky predpísané náležitosti a jeho 
súčasťou je  správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mesta Nová Baňa , stanovisko hlavného 
kontrolóra a správy o hospodárení rozpočtových organizácií mesta a príspevkovej organizácie mesta. 
Výsledok rozpočtového hospodárenia  za rok 2013 je prebytok vo výške 258 738,73 eur, čo je 
výsledok 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. Celkový 
výsledok hospodárenia je prebytok v čiastke 195 774,52 eur. Z tohto prebytku sa vylučujú 
nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ Jána Zemana vo výške 408,34 eur. 

     Účtovný  výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti mesta ( IC) to zn. rozdiel medzi nákladmi 
a výnosmi je za rok 2013 strata vo výške 219,17 eur. 



Finančná komisia  odporúča MsZ schváliť celoročné hospodárenia mesta nová Baňa za rok 2013 bez 

výhrad . 

K bodu č. 3 : 4. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2014 

     V 4. zmene rozpočtu v roku 2013 je zapracované povolené prekročenie  príjmov a výdavkov, 
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.  

     Bežné príjmy rozpočtu sa touto úpravou zvyšujú o 149 116 eur a bežné výdavky o 149 524 eur, 
Kapitálové výdavky sa zvyšujú o 341 077 eur, ktoré budú vykryté prevodom  z rezervného fondu 
mesta. Rozpočet mesta po tejto úprave zostane vyrovnaný. 

Finančná komisia odporúča MsZ predloženú 4. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2014 

schváliť. 

K bodom  č. 4 a č. 5 : Správy o hospodárení  Mestského bytového podniku Nová Baňa a Mestských                   

lesov spol. s.r.o. Nová Baňa za rok 2013 

      Na zasadnutie finančnej komisie boli predložené správy o hospodárení obchodných spoločností 
mesta za rok 2013. Obidve obchodné spoločnosti hospodárli v roku 2013 so ziskom a súčasťou 
predkladaných správ je aj návrh na rozdelenie zisku. 

Finančná komisia odporúča MsZ predložené správy o hospodárení obchodných spoločností mesta 

zobrať na vedomie. 

 

             

 

Eva Drgoňová                                                                                  Mgr. Branislav Pirháč      

Zapisovateľka                                                                                 predseda finančnej komisie 


