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Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2014

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

Zdroj Ekonom. Názov bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet
klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu

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

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

Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie



Pôvodný rozpo čet  2014 13. zmena rozpo čtu  2014 Skuto čnos ť k 31.12.2014
Zdroj Ekonom. Názov bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet

klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu
41 292012 Príjmy z dobropisov 0 0 42 42
41 292017 Príjmy - vratky 0 0 1 279 1 279
41 292019 Za prekládku odpadu 2 950 2 950 2 950 2 950 2 931 2 931
41 292027 Náhrada škody a mylná platba 0 0 0 0 231 231

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Pôvodný rozpo čet  2014 13. zmena rozpo čtu  2014 Skuto čnos ť k 31.12.2014
Program Zdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu
1. Výdavky verejnej správy 524 587 149 350 120 112 794 049 544 324 157 750 120 112 822 186 460 827 151 127 119 130 731 084
1.1. 41+52 01.1.1.6 Správa mesta 444 550 145 000 589 550 443 290 145 000 588 290 376 639 138 116 514 755
1.1. 46 01.1.1.6 Správa mesta 0 0 11 500 11 500 13 011 13 011
1.1. 111 01.1.1.6 Správa mesta (MK, ŽP,  REGOP) 3 682 3 682 3 519 3 519 3 522 3 522
1.2. 41 01.1.1.6 Stavebný úrad 8 247 8 247 8 437 8 437 7 438 7 438
1.2. 111 01.1.1.6 Stavebný úrad 7 027 7 027 7 014 7 014 7 014 7 014
1.3. 41 01.1.1.6 Menšie obecné služby 720 720 720 720 410 410
1.3. 11T1 01.1.1.6 Menšie obecné služby 200 200 200 200 0 0
1.3. 11T2 01.1.1.6 Menšie obecné služby 45 45 45 45 0 0
1.3. 111 01.1.1.6 Menšie obecné služby 0 0 0 0 36 36
1.4. 41 01.1.1.6 Poslanci 9 060 9 060 9 060 9 060 4 350 4 350
1.5. 41 01.1.1.6 GP,znalecké posudky, poplatky 9 270 9 270 9 270 9 270 610 610
1.5. 43 01.1.1.6 Výkupy pozemkov 4 350 4 350 1 250 1 250 0 0
1.6. 41 0.1.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 2 700 2 700 2 700 2 700 2 742 2 742
1.7. 43+46 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 32 836 120 112 152 948 32 836 120 112 152 948 32 024 119 130 151 154
1.8. 41 08.4.0 Členské príspevky združeniam 6 250 6 250 6 250 6 250 6 407 6 407
1.9. 111 01.6.0. Voľby 0 0 20 983 20 983 19 635 19 635
2. Poskytovanie služieb zákazníkom 16 555 2 710 0 19 265 18 487 8 310 0 26 797 18 047 8 107 0 26 154
2.1. 41 01.3.3 Matrika 4 095 2 710 6 805 4 095 2 710 6 805 3 488 2 539 6 027
2.1. 111 01.3.3 Matrika 9 890 9 890 10 122 10 122 10 122 10 122
2.2. 41 08.3.0 SOZA 800 800 800 800 987 987
2.3. 41 08.3.0 Údržba mestského rozhlasu - TS 1 770 1 770 3 470 3 470 3 450 3 450
2.4. 46 08.3.0. Modernizácia mestského rozhlasu 0 0 5 600 5 600 5 568 5 568
3. Verejný poriadok a bezpe čnos ť 100 378 0 0 100 378 103 195 0 0 103 195 97 491 0 0 97 491
3.1. 41 03.1.0. Mestská polícia prevencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. 41 03.1.0. Mestská polícia represia 97 606 0 97 606 100 393 0 100 393 96 315 0 96 315
3.2. 72 03.1.0. Mestská polícia represia 0 0 30 30 20 20
3.3. 41 04.2.1.3. Veterinárna oblasť 1 000 1 000 1 000 1 000 771 771
3.4. 41 03.2.0. Požiarna ochrana 1 345 1 345 1 345 1 345 0 0
3.5. 41 02.2.0. Civilná ochrana 427 427 427 427 385 385
4. Propagácia a prezentácia mesta 6 916 0 0 6 916 6 916 0 0 6 916 9 450 0 0 9 450
4.1. 41 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta 6 916 0 6 916 6 916 0 6 916 9 450 0 9 450
5. Cestná doprava 336 689 7 160 0 343 849 300 195 174 880 0 475 075 298 923 158 994 0 457 917
5.1. 41 04.5.1. Cestná doprava autobusové spoje 38 300 38 300 38 300 38 300 39 719 39 719
5.2. 41 04.5.1 Cestná doprava - TS 287 389 0 287 389 250 895 44 582 295 477 248 165 40 805 288 970
5.2.1. 41 04.5.1. Údržba MK 115 242 115 242 148 515 148 515 145 785 145 785
5.2.1. 46 04.5.1. PD Spevnené plochy ul. Cintorínska 0 0 0 0 44 582 44 582 0 40 805 40 805
5.2.2. 41 04.5.1. Zimná údržba MK 53 755 53 755 24 125 24 125 24 125 24 125
5.2.3. 41 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 118 392 118 392 78 255 78 255 78 255 78 255
5.3. 41 04.5.1 Rekonštrukcia chodníkov 11 000 11 000 11 000 11 000 11 039 11 039
5.3. 46 04.5.1 Rekonštr.chodníkov-značenie + zastávky TS 0 0 13 000 13 000 3 911 3 911
5.4. 43 04.5.1. Cyklochodník Tajch 6 160 6 160 6 160 6 160 5 604 5 604
5.4. 46 04.5.1. Cyklochodník Tajch 0 0 6 661 6 661 5 922 5 922
5.5. 43 04.5.1. Oporný múr Šibeničný vrch 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0
5.6. 43 04.5.1. Chodníky a odstavné plochy 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200
5.6. 46 04.5.1. Chodníky a odstavné plochy 0 0 102 027 102 027 101 302 101 302
5.7. 46 04.5.1. Odstavný pruh chodníka pred ZŠ-  štúdia 0 0 250 250 250 250
6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 191 113 11 040 0 202 153 217 712 13 840 0 231 552 219 231 2 359 0 221 590
6.1. 41+43 05.1.0. Nakladanie s odpadmi - TS 86 024 11 040 97 064 111 368 11 040 122 408 111 368 1 081 112 449
6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s komunálnymi odpadmi 60 905 11 040 71 945 86 249 11 040 97 289 86 249 1 081 87 330
6.1.2. 05.1.0. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov 25 119 25 119 25 119 25 119 25 119 25 119
6.2. 41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na SITU 81 000 0 0 81 000 81 000 0 0 81 000 82 519 0 0 82 519
6.3. 41 05.1.0. Čistenie verejných komunikácií 24 089 0 0 24 089 25 344 0 0 25 344 25 344 0 0 25 344
6.3.1. 05.1.0 Čistenie verejných komunikácií - TS 7 618 7 618 8 873 8 873 8 873 8 873
6.3.2. 05.1.0 Čistiaca technika 16 471 0 16 471 16 471 0 16 471 16 471 0 16 471
6.4. 46 05.1.0. Manipulačná plocha na Hornom dvore TS 0 0 1 900 1 900 378 378
6.5. 43 05.1.0. Kontajnerové stojiská 0 0 900 900 900 900



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

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

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



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

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

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

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

Zdroj Ekonom. Názov bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet
klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu

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

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

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

Pôvodný rozpo čet  2014

Pôvodný rozpo čet  2014
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2. Rozpočet mesta 
 

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

 
 
      
 

Sumarizácia 
 

 Pôvodný 
rozpočet 

Rozpočet  
po 13. zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% 

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

  
   

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

 
3 735 992 

Finan čné operácie 
 

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

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

 
3 415 870 736 215 119 130 4 271 215 

 
 
 

3. Rozbor plnenia príjmov 
 
Bežné príjmy 
 

• Daňové príjmy                                   
Výnos dane poukázaný samospráve – v pôvodnom rozpočte je schválená čiastka 1 765 000 eur. 
(V roku 2013 bola skutočnosť 1 712 318 eur). V skutočnosti mesto obdržalo 1 851 626 eur, čo je  
v porovnaní s pôvodným rozpočtom  plnenie na  104,91 % a v porovnaní s rozpočtom štátu, ktorý vo 
východiskových štatistických údajoch Ministerstva financií uvádza podiel na výnose DPFO pre Novú 
Baňu vo výške 1 846 038 eur, je to plnenie na 100,30  %.  
V porovnaní s rozpočtom štátu mesto dostalo o 5 588 eur na výnose daní z príjmov viac. 
V porovnaní so skutočnosťou roku 2013 mesto dostalo o 139 307 eur viac. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

eu
r

Vývoj podielových daní

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

ja
n

u
á

r

fe
b

ru
á

r

m
a

re
c

a
p

rí
l

m
á

j

Výnos dane z príjmov v roku 

5 

mesiace

Vývoj podielových daní

m
á

j

jú
n

jú
l

a
u

g
u

st

se
p

te
m

b
e

r

o
k

tó
b

e
r

n
o

v
e

m
b

e
r

d
e

ce
m

b
e

r

Výnos dane z príjmov v roku 

2014

eur

2009

2010

2011

2012

2013

2014



6 
 

Daň z nehnuteľností – rozpočet bol vo výške 281 200 eur, skutočnosť je 321 402 eur, čo je plnenie 
na 114,3 %. V skutočnosti je daň z nehnuteľností vyššia o 40 202 eur ako plánovaný rozpočet. 
Daňovníkom boli  začiatkom roka zasielané upomienky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, na 
základe čoho boli uhradené nedoplatky za predchádzajúce roky v približnej výške 11 300 eur. Koncom 
roka boli daňovníkom zasielané upomienky za nedoplatky na dani za rok 2014, ktoré boli po termíne 
splatnosti, čím si väčšina daňovníkov vyrovnala svoju daňovú povinnosť do konca zdaňovacieho 
obdobia.  
Daň za psa – rozpočet bol stanovený podľa počtu psov evidovaných v meste. V roku 2014 bolo 
evidovaných celkovo 771 daňovníkov dane za psa, ktorí chovali celkovo 843 psov, z toho 759 psov 
bolo chovaných v rodinných domoch, 72 psov v bytoch, 11 psov bolo  využívaných na podnikateľské 
účely a 1 psa chovala právnická osoba, ktorá nebola zriadená na podnikanie. Suma úhrady za rok 
2014 vo výške 6 404 eur pozostáva zo 6 294 eur uhradených za rok 2014 a 110 eur – úhrada za 
predchádzajúce roky. Výška platieb je rôzna, závisí od toho, kde sa pes chová, a to 6,65 eur – rodinné 
domy, 3,30 eur – rodinné domy – zníženie vo vyčlenených okrajových častiach obce, 33,20 eur – byty 
a psy využívané na podnikateľské účely.  
Daň za nevýherné hracie prístroje - v roku 2014 bolo v meste prevádzkovaných 6 ks nevýherných 
hracích prístrojov, zdanené boli sadzbou podľa VZN 16,60 eur za jeden prístroj.   
Daň za predajné automaty - v roku 2014 boli v meste prevádzkované 2 ks predajných automatov. 
Daň bola vypočítaná a vyrubená sadzbou podľa VZN 33,20 za 1 prístroj. Všetci daňovníci splnili svoju 
daňovú povinnosť.  
Daň za ubytovanie – túto daň odvádzajú mestu poskytovatelia odplatného ubytovania za počet 
prenocovaní ubytovaných hostí. Sadzba dane za ubytovanie v roku 2014 bola podľa VZN  0,35 eura na 
jednu osobu a prenocovanie. Platitelia odviedli daň za viac prenocovaných osôb ako sa predpokladalo. 
Predpokladaný príjem z výberu tejto dane je 3 000 eur, skutočnosť je vo výške 3 277 eur.  
Daň za užívanie verejného priestranstva – rozpočet bol vo výške 4 498 eur, z toho 4 200 eur za 
užívanie verejného priestranstva počas jarmoku a 298 eur za garáže. V priebehu roka bol rozpočet 
upravený (príjmy za jarmok na skutočnosť). Skutočné príjmy sú vo výške 4 839 eur za predajné 
miesta a kolotoče počas organizovania jarmoku a príjmy vo výške 339 eur sú od viacerých daňovníkov 
za užívanie verejného priestranstva - plachtové garáže na ulici Štúrovej. 
Poplatok za komunálne odpady - miestny poplatok bol určený vo výške 0,0547 eur na osobu a 
deň, čo prestavovalo ročný poplatok vo výške 19,96 eur na jednu osobu. Celková výška poplatku 
s prihliadnutím na zmiernenie tvrdosti zákona a možné odpustenie poplatku pre osoby, z dôvodu 
pobytu v zahraničí, návštevy školy mimo mesta, resp. zaplatenie v inej obci bola prepočítaná vo výške 
169 640 eur. Rozpočet sa podarilo prekročiť o 5 167 eur. Uhradený celoročný poplatok vo výške 
174 807 eur je zložený zo zaplatenia poplatku za rok 2014 vo výške 163 269 eur a za roky 2002-2013 
vo výške 11 538 eur. Nedoplatky z minulých rokov správca poplatku uplatňuje v exekučnom konaní, 
resp. poskytuje možnosť splácania nedoplatkov v menších splátkach.  
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia - túto daň vyrubuje mesto, ktorého územie sa 
nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Mesto Nová Baňa sa v nachádza v oblasti 
ohrozenia jadrovým zariadením v pásme do 20 km. V zmysle zákona bola daň vyrubená a bola 
daňovníkom uhradená v plnej výške 36 754 eur. 
Daň z úhrad za dobývací priestor – príjem je vo výške 531 eur, čo je 50 % z úhrady platenej 
poplatníkom za dobývací priestor, ktorú mesto dostáva prostredníctvom Obvodného banského úradu 
v Banskej Bystrici.   
 

• Nedaňové príjmy  
Z prenajatých pozemkov – sú to príjmy z  prenajatých mestských pozemkov – lesy, umiestnenie 
stánkov, reklamné panely, lom, terasy, vykrývače, záhradky. Rozpočet bol 158 500 eur, skutočnosť je 
173 474 eur.  Nájomníci uhrádzajú nájomné priebežne v zmysle nájomných zmlúv. Zvýšený príjem sa 
dosiahol uzatvorením Dodatku č. 7 k Nájomnej zmluve č. 13/2009 s nájomcom Mestské lesy spol. 
s r.o., kde sa nájomné za rok 2014 zvýšilo o čiastku 13 000 eur a uzatvorením nových nájomných 
zmlúv za užívanie mestských pozemkov (garáž, záhradný altánok, záhradka, poľnohospodársky 
pozemok).  
Z prenajatých budov, priestorov –   príjmy z prenajatých budov, priestorov boli rozpočtované vo 
výške 89 000 eur, v priebehu roka boli zvýšené na 95 600 eur v súvislosti s prenájmom priestorov 
počas novobanského jarmoku. V skutočnosti príjmy na nájomnom za nájom nebytových priestorov 
predstavujú čiastku 89 043 eur, príjmy z prenájmu priestorov a zariadení počas jarmoku 6 600 eur. 
Nájomníci priebežne nájomné uhrádzajú. Časť príjmov je nájomné z roku 2013, ktoré bolo uhradené 
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v roku 2014 vo výške 7 753 eur. Na nedoplatky na nájomnom, nedodržanie termínov splatností sú 
nájomníci  upozorňovaní upomienkami.  
Z prenajatých budov – kultúrne domy - sú tu zahrnuté príjmy z prenájmu kultúrnych domov 
Štále, Bukovina a kina Vatra (kinosála, vestibul) spoločenstvám, organizáciám a umeleckým 
agentúram na umelecké vystúpenia, či organizáciu príležitostných zábav, podnikateľským subjektom 
na predaj v menšom rozsahu.  
Rozpočet  bol 500 eur, skutočnosť  je 750 eur (kinosála kino Vatra 5 x, KD Štále 6x, KD Bukovina 3x, 
vestibul kina Vatra samostatne počas roka prenajatý nebol). 
Kino Vatra bolo okrem platených nájmov prenajaté viackrát aj bezplatne a to pre nácviky ochotníckeho 
divadla DS MÚZA a DS DOM CHVÁLY, Jednotu dôchodcov Slovenska – Výročná členská schôdza, záver 
a zahájenie nového školského roka Gymnázium F. Švantnera, príležitostné skúšky miešaného 
speváckeho zboru CANTUS MONTE REGIS, 10 skúšok skupiny SOGST pred koncertom.  
Správne poplatky za výherné hracie prístroje – pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z počtu 
prístrojov prevádzkovaných v meste v roku 2013 (12ks). V priebehu roku 2014 si podali žiadosti 
o udelenie individuálnej  licencie na rok 2015 traja prevádzkovatelia a licencia bola udelená na 8 kusov 
výherných prístrojov. Výška správneho poplatku je 1 500 eur za 1 prístroj. Správny poplatok bol 
12 000 eur. V položke správnych poplatkov za VP sú zahrnuté aj správne poplatky za vydanie 
stanoviska k umiestneniu hazardných hier a správne poplatky za zmenu udelenej licencie, čo 
predstavuje 600 eur. Rozpočet príjmov sa nenaplnil. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi počet 
prevádzkovaných výherných prístrojov klesá. Prevádzkovatelia hazardných hier viac využívajú 
prevádzkovanie videohier, ktoré je pre nich z hľadiska správnych poplatkov finančne výhodnejšie.   
Správne poplatky ostatné – rozpočet bol 15 043 eur, skutočnosť 17 580 eur. Z toho príjem na 
úseku výstavby, ŽP a SMM bol vo výške 8 911 eur, z toho  za stavebný úrad, dopravné stavby, drobné 
stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce  8 130 eur, za vydanie povolení na vodné stavby 150 eur, 
stavby za zvláštne užívanie miestnych komunikácií  tzv. rozkopávky a za povolenie vjazdov 210 eur,  
za  povolenie výrubu stromov  250 eur,  reklamné zariadenia 141 eur, ostatné -  potvrdenie o veku 
stavby 30 eur. Správne poplatky za matričné úkony, výpis z knihy matrík, potvrdenia o vydaní rodných 
listov sú vo výške 2 085 eur, za potvrdenie o trvalom pobyte bol zaplatený správny poplatok vo výške 
385 eur. Rybárskych lístkov bolo vydaných 33 kusov trojročných, 57 kusov ročných, jeden mesačný, 
jeden týždenný a 17 kusov bezplatných (pre deti do 15 rokov) – správny poplatok 958 eur. Správne 
poplatky za overovanie listín a dokumentov sú vo výške 5 179 eur. Z dôvodu výhodnejšieho poplatku 
tieto služby využívajú občania častejšie na MsÚ ako u notárov. Správne poplatky za rôzne iné 
potvrdenia sú vo výške 62 eur.    
Pokuty MsP – v oblasti príjmov mestská polícia zabezpečuje výber pokút, ktorý bol v rozpočte 
naplánovaný  v predpokladanej  výške 1 500 eur. MsP uložila pokuty najmä za priestupky v cestnej 
premávke. Plnenie bolo vo výške 3 404 eur. Toto prekročenie bolo zapríčinené jednak miernym 
zvýšením priemernej výšky ukladaných pokút, ale aj exekučným výberom neuhradených pokút  
z minulých rokov vrátane penálov.   
Pokuty ostatné  - príjem predstavuje 590 eur za priestupky voči stavebnému zákonu, príjem 60 eur 
za oneskorené podanie priznania za znečisťovanie ovzdušia a 405 eur sú pokuty riešené 
v priestupkovom konaní na Obvodnom úrade, poukazované cez Ministerstvo vnútra. 
Zo vstupného OKI - je to vstupné z kultúrnych podujatí, ktoré sa konali počas roka. Rozpočet bol    
6 500 eur, na základe uskutočnených podujatí doplnených priebežne počas roka bol zvýšený na 9 100 
eur. Skutočnosť je   10 526 eur. Zvýšený príjem prinieslo jedno komerčné profesionálne divadelné 
predstavenia s vyšším vstupným, jazzový koncert, zvýšený záujem o Melekovu divadelnú Novú Baňu 
kvôli účinkujúcim divadlám z Novej Bane a následne pre veľký záujem o miestne ochotnícke divadlo aj 
jeho viacnásobná repríza. V druhom polroku to bol hlavne príjem z koncertu Nedvědovcov a koncertu 
SOGST po 40. rokoch.  
Počas roka bolo zrealizovaných 39 kultúrnych podujatí, z toho 16 so vstupným a 23 bez vstupného. 
Podujatia bez vstupného sú organizované v spolupráci s miestnymi školami, školskými zariadeniami 
a neziskovými organizáciami alebo samostatne (Vitaj Veľká Noc, Stavanie mája, Našim mamám, 
Prehliadka ľudového spevu a hudby, MDD, Vítanie leta a pod.)  
Za registráciu čitateľov MsK –  príjmy boli plánované  vo výške 2 000 eur, skutočnosť je 2 227 
eur. Z toho registrácia dospelých čitateľov 1 452 eur, detských čitateľov 258 eur,  za kopírovanie 9 
eur, za tlač 22 eur, za upomienky 308 eur, za MVS 79 eur, za predaj kníh 18 eur, za stratu kníh 81 
eur. Od januára 2014 boli upravené členské príspevky za registráciu u dospelých z 2 eur na 3 eurá 
a u detí z 1 eura na 1,50 eura, čím sa zvýšili príjmy. Nárast čitateľov však nebol zaznamenaný.  
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V rámci „týždňa slovenských knižníc“ od 31.03.-06.04.2014 bolo poskytnuté čitateľom do 15 rokov 
bezplatné registrovanie a odpustenie pokút za nedodržanie výpožičnej doby 1 mesiac. Za bezplatnú 
registráciu v tomto týždni bolo zaregistrovaných 42 čitateľov do 15 rokov, čo by predstavovalo príjem 
63 eur a 19 odpustených upomienok vo výške 0,40 eur, čo by predstavovalo príjem 7,60 eur. Celkové 
príjmy sú naplnené. 
Za predaj vstupeniek na NBJ – príjmy zo zlosovateľných vstupeniek na novobanskom jarmoku boli 
vo výške 900 eur, predaj sa uskutočňoval 1 deň a tombola bola 1 krát. 
Z propagácie – pôvodne neboli plánované, vzniknuté príjmy vo výške 690 eur boli za predaj 
propagačného materiálu – napr.  za predaj suvenírov, CD Spieva Vám Vinička, igelitové tašky, 
keramika, spomienkové predmety s motívom Novej Bane. Materiál bol použitý ako tovar na predaj cez 
registračnú pokladňu v Informačnom centre mesta Nová Baňa, nakoľko bol o uvedený materiál 
záujem. 
Za zberné suroviny – príjem za predaj vytriedených zložiek z komunálnych odpadov, ktoré sa stali 
surovinou, je 9 291 eur. Jednalo sa o predaj nasledovných surovín: plast, papier, sklo, elektroodpad. 
Príspevok z Recyklačného fondu bol  818 eur. Recyklačný fond znížil príspevky za triedený zber 
odpadu, kedy v roku 2013 bol príspevok 3 090 eur.  
Preddavky za teplo – nájomníci v priestoroch bývalého SSŠ ul. Školská 25, Nábrežnej 21, 
Cintorínska 3 a Bernolákova 3  platia v zmysle nájomných  zmlúv aj zálohové platby štvrťročne za plyn 
a teplo. Zo strany nájomcov sa vyskytujú aj nedoplatky na zálohových platbách, čo nepriaznivo 
ovplyvňuje plnenie rozpočtu, najmä za objekty na ul. Nábrežnej, Cintorínskej 3 a Školskej. Nájomníci 
boli na nedoplatky upozorňovaní upomienkami. 
Refundácie služieb – príjmy boli plánované vo výške 15 500 eur. Čiastku 202 eur predstavujú 
úhrady faktúr za energie uhradené od dlžníkov z predchádzajúcich rokov – vymáhané súdnou cestou.  
Ďalšie príjmy sú za energie spotrebované nájomníkmi v roku 2013-2014 a dodávateľmi mestu 
vyfakturované – voda  4 165 eur, EE 10 450 eur, plyn 2 340 eur, teplo 254 eur, poistenie 276 eur.    
Refundácie GP a ZP – refundácie výdavkov za znalecké posudky boli uplatnené v rámci 
kúpnopredajných zmlúv vo výške 290 eur, refundácia za vodu v byte v KD Bukovina bola vo výške 50 
eur, za vydané súpisné čísla stavieb 29 eur. 
Preplatky EE, teplo, plyn – pôvodne rozpočtované neboli. V skutočnosti sú vo výške 6 809 eur a to 
za prenajímané objekty 3 311 eur, za objekty OKI 1 415 eur a MsÚ 2 083 eur. Preplatky sú najmä za 
elektrickú energiu.  
Odpadové vody Tajch - sú to príjmy za vypúšťanie odpadových vôd v lokalite Tajch do mestskej 
čističky. Plnenie je vyššie, v príjmoch je aj úhrada za  faktúru z roku 2013.  
Chata Tajch – rozpočet bol 640 eur, príjmy sú vo výške 807 eur od rekreantov na chate na Tajchu za 
nájom, spotrebovanú el. energiu a vodu. Chata sa poskytuje len zamestnancom MsÚ a ich rodinným 
príslušníkom. Vyššie plnenie príjmov je z dôvodu zvýšeného záujmu zamestnancov o prenájom chaty. 
Denné centrum seniorov LIPA - ročný členský príspevok je vo výške 1,5 eura na osobu a povinný 
je ho uhradiť každý člen DSC Lipa. Rozpočet je vo výške 189 eur, príspevok je uhradený vo výške 60 
eur, lebo značnú časť príspevku za rok 2014 vybrali vopred a odviedli do pokladne koncom roka 2013.  
Rozpočet tak v roku 2014 nebol naplnený. 
Opatrovateľská služba - príjem vo výške 8 663 eur je od občanov za výkon opatrovateľskej služby 
vyberaný v zmysle platného VZN. Rozpočet bol naplnený oproti plánovanému o 2 663 eur viac. 
Ošetrovanie materiálu CO - v zmysle platnej dohody bol príjem 385 eur z ObÚ Žiar nad Hronom 
určený na odmenu pre skladníka CO, ktorý mal na starosti ošetrovanie materiálu CO.   
Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – MsBP pravidelne mesačne odvádza mestu časť 
nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi. Za rok je to 93 828 eur. 
Iné príjmy  - za známky pre psa – poplatok za vydanie náhradnej  známky pre psa pri jej strate sa 
vyberal  vo výške 1,65 eur (v zmysle VZN č. 6/2009 o verejnom poriadku) a od 21.3.2014 vo výške 2 
eur (v zmysle VZN č. 1/2014 o verejnom poriadku). Príjem v roku  2014 bol vo výške 60 eur, čo 
predstavuje náhradu za stratu 31 známok za psa. V roku 2014 sa konal jeden pohreb občana bez 
trvalého pobytu v Novej Bani, poplatok je 9 eur a dva sobáše konané mimo obradnej miestnosti (na 
Drozdove), poplatok bol 300 eur. Spolu iné príjmy 369 eur.  
Príjem za prieskumné územie – na základe rozhodnutia MŽP a SR o predĺžení lehoty 
prieskumného územia Veľké Pole na vykonávanie geologických prác v etape vyhľadávací ložiskový 
geologický prieskum bolo uhradené mestu 50 %, t.j. 2 690 eur za zabratú časť územia. Druhých 50 % 
zostáva Enviromentálnemu fondu, ktorý platbu mestu poukazuje.  
Príjmy za prebytočný hnuteľný majetok – čiastka 20 eur je za predaj vyradeného 
neupotrebiteľného majetku mesta.  
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Za znečisťovanie ovzdušia - uhrádzajú v zmysle  vyhlášky malí  znečisťovatelia  ovzdušia, ktorým 
na základe priznania je mestom vyrubený poplatok. Rozpočet je vo výške 1 300 eur, poplatok bol 
vyrubený vo výške 1 663 eur, skutočnosť je vo výške 1 613 eur.   
Úroky z účtu – úrokové sadzby sú veľmi nízke, úroky sú len vo výške 49 eur. 
Odvod výťažkov z hazardných hier - v sebe zahŕňa odvod výťažku zo stávkových hier a odvod 
výťažkov z prevádzkovaných videohier. Pri stávkových hrách sa odvod odvádza vo výške 0,5% 
z prijatých herných vkladov. Odvod výťažkov z prevádzkovaných videohier sa odvádza vo výške 800 
eur za každý terminál. V roku 2014 bolo v meste prevádzkovaných 11 takýchto terminálov a 4 
prevádzkovatelia  stávkových hier.  Predpokladaný príjem bol 9 000 eur. Plnenie je vo výške 9 928 
eur.  
Príjmy z odvodu TS – po ukončení roka TS vykonali zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom 
zriaďovateľa a odviedli na účet mesta neminutý bežný transfer vo výške 3 290 eur.  
Príjmy z dobropisov – príjem 42 eur je dobropisovaná čiastka za vrátený poškodený výrobok na 
čistenie kancelárií a  chodieb úradu.  
Príjmy – vratky – sú vo výške 277 eur za vrátené vymožené exekučné a súdne trovy, vo výške 108 
eur za uznanú reklamáciu materiálu a 894 eur refundované náklady IC na mzdy a odvody za mesiace 
11 a 12/2013 hradené v roku 2013 z rozpočtu mesta z propagácie. Spolu sú vo výške 1 279 eur.  
Za prekládku odpadu - príjem 5% z celkového množstva odpadov, ktoré v období november 2013 
až november 2014 bolo evidované prekládkovou stanicou SITA Slovensko, s.r.o. od všetkých 
dodávateľov odpadov je vo výške 2 931 eur. 
Náhrada škody a mylná platba – občan, ktorý poškodil stromček na ul. Bernolákovej, uznal 
spôsobenú škodu. Za  práce súvisiace s výmenou stromčeka zaplatil spolu 181 eur. Platba pripísaná na 
účet mesta v novembri 2014 vo výške 50 eur nebola do konca roka identifikovaná, je vedená ako 
mylná platba.  
 

• Kapitálové príjmy z predaja majetku  
Príjmy z predaja budov – v rozpočte sa počítalo znova s čiastkou 100 000 eur za predaj dvoch 
budov, ktoré sú uvoľnené po odsťahovaní mestských organizácií z týchto priestorov, a ktoré sa stali 
pre mesto nepotrebné  a  sú nevyužívané. V súčasnosti len zaťažujú mestský rozpočet nevyhnutnými 
nákladmi (poistenie budov, nevyhnutné energie, kosenie, dažďová voda, nutná údržba). Plánovaný 
predaj nepotrebných a nevyužívaných budov mesta Nová Baňa sa nezrealizoval. Plánované príjmy 
v roku 2014 naplnené neboli z dôvodu, že Komisia výstavby, životného prostredia a majetkovej 
navrhla predmetné budovy (objekt Cintorínska 146/7 – bývalé sídlo MsBP spol. s r.o., objekt Andreja 
Kmeťa 604/7 – bývalý Mestský klub a objekt MsK, Andreja Kmeťa 602/11) ponúknuť do nájmu a 
objekt M.R. Štefánika 691/27 – bývalé sídlo MsL spol. s r.o. mesto Nová Baňa rekonštruuje pre 
zabezpečenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Novej Bani.   
Príjmy z predaja bytov – čiastka 20 eur je posledná splátka dohodnutá v dohode o splátkach zľavy 
z kúpnej ceny predaného bytu do osobného vlastníctva. Čiastka 3 409 eur bola uhradená za predaj 
bytu na ul. Pod sekvojou – druhá splátka kúpnej ceny v súlade so zmluvou.   
Príjmy z predaja pozemkov -  plán príjmov bol 29 594 eur, skutočnosť je 29 249 eur. Predané boli 
nasledovné pozemky: 
- na rozšírenie areálu spoločnosti za účelom  realizácie projektu „PVC PROFILY Cortizo Slovakia a.s. 
Nová Baňa“, ktorého predmetom je výstavba dvoch nových objektov (Lisovňa PVC profilov; Sklad, 
balenie a expedícia PVC profilov. Prevádzkový a sociálny objekt – sklady, údržba, šatne, kancelárie, 
sociálne priestory. Projekt zahŕňa tiež parkovacie miesta.),  ul. Železničný rad (Cortizo Slovakia a.s.), 
26 500 eur, 
- zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam na ul. Hájles  410 eur, 
- odplatné vecné bremeno – umiestnenie plynárenského zariadenia a jeho ochranné pásmo pre objekt  
  Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty R1, ul. Železničný rad, (NDS a.s. Bratislava), 329 eur, 
- zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam na ul. Hviezdoslavova 760 eur, 
- zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam na ul. Kamenárska 680 eur, 
- zabezpečenie parkovacích miest na pozemku susednom k pozemku kupujúceho na ul. Moyzesova    
  570 eur. 
Právo na odstrel -  sú to príjmy z nájmu výkonu práva poľovníctva na pozemkoch začlenených do 
mestského poľovného revíru  na základe nových zmlúv o prenájme poľovných revírov poľovným  
združeniam. Ročný nájom vo výške 3 584 eur je uhradený, z čoho 3 572 eur uhradila Poľovnícka 
spoločnosť mesta Nová Baňa a 12 eur Poľovnícke združenie Kamenica. 
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• Granty a transfery bežné 
Granty – mesto obdržalo granty spolu vo výške 11 550 eur, z toho na jarmok 4 180 eur, na 11.ročník 
Týždňa športu pre všetkých 200 eur, na podujatie Mesto v pohybe 50 eur, na činnosť  mestskej polície 
20 eur, na Tajchovú osmičku III. ročník 100 eur a 7 000 eur bez určenia účelu. 
Transfer zo ŠR – ZŠ - na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia - pôvodný rozpočet bol 
2 400 eur, upravený 3 267 eur, skutočnosť 3 553 eur. Transfer z Okresného úradu Banská Bystrica 
odboru školstva je  určený na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  
ZŠ Jána Zemana. Za obdobie 01-08/2014 sme transfer dostali podľa stavu detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia k 15.9.2013 vykázaného v EDUZBERE (36 žiakov), za obdobie 09-12/2014 
podľa stavu k 15.9.2014 (32 žiakov). Na 1 prepočítaného žiaka (34,67 prepočítaný počet) zo sociálne 
znevýhodneného prostredia bol transfer vo výške 102,48 eur. 
Transfer na stravu detí v hmotnej núdzi – rozpočet je 7 200 eur, skutočnosť 5 259 eur. Finančné 
prostriedky sú pravidelne mesačne poukazované zo štátu pre deti v hmotnej núdzi na stravovanie. 
Transfer pre deti na školské pomôcky – rozpočet je 1 600 eur, skutočnosť 1 411 eur. Finančné 
prostriedky sú dvakrát ročne poukazované zo štátu pre deti v hmotnej núdzi na nákup školských 
pomôcok.  
Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy – pôvodný rozpočet  je 8 161 eur, upravený 8 161 eur, 
skutočnosť 6 768 eur. Z uvedenej sumy bolo 5 151 eur prijatých za vzdelávacie poukazy pre ZŠ Jána 
Zemana a 1 617 eur pre Centrum voľného času. Prostriedky sme dostali za prijaté vzdelávacie 
poukazy ZŠ Jána Zemana 175,80  – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov (01-06/2014 
166 prijatých vzdelávacích poukazov, z toho 3 neabsolvovali potrebný počet hodín, 09-12/2014 195 
prijatých vzdelávacích poukazov, CVČ – 55,20 – priemerný počet prijatých vzdelávacích poukazov (01-
06/2014 66 prijatých vzdelávacích poukazov, 09-12/2014 39 vzdelávacích poukazov). Hodnota 1 
vzdelávacieho poukazu v roku 2014 bola 29,30 eur. Rozpis bol znížený o prostriedky za poukazy za 
žiakov, ktorí v školskom roku 2013/2014 neabsolvovali predpísaný počet záujmového vzdelávania.  
Transfer zo ŠR na ZŠ na dopravné - pôvodný rozpočet 973 eur, upravený rozpočet 884 eur, 
skutočnosť 1 210 eur.  
Skutočnosť je vo výške prijatých prostriedkov z Okresného úradu Banská Bystrica odboru školstva. Ide 
o transfer na dopravné  pre  žiakov z Rudna nad Hronom. Dopravné žiakom sa vypláca v zmysle 
zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 12/2009 - podľa tohto VZN má mesto Nová Baňa 
vytvorený spoločný školský obvod s obcou Horné Hámre časť Kostivrch a Rudno nad Hronom. 
Rozpočet bol prekročený z dôvodu, že kým v školskom roku 2013/2014 Okresný úrad preplácal 
cestovné pre 8 dochádzajúcich žiakov z obce Rudno nad Hronom, v školskom roku 2014/2015 sa stav 
žiakov, ktorým prepláca Okresný úrad  cestovné zvýšil na 11.     
Transfer zo ŠR na odchodné ZŠ - pôvodný rozpočet  0 eur, upravený rozpočet  1 789 eur, 
skutočnosť 1 789 eur - rozpočet aj skutočnosť je vo výške prijatých nenormatívnych prostriedkov na 
odchodné pre 1 zamestnankyňu ZŠ Jána Zemana vo výške 2 funkčných platov.  
Transfer zo ŠR na havarijný stav kanalizácie  - pôvodný rozpočet  0 eur, upravený rozpočet     
30 188 eur, skutočnosť 30 188 eur. Rozpočet aj skutočnosť je vo výške prijatých nenormatívnych 
účelových prostriedkov na haváriu – „Oprava kanalizácie, zdravotechnika“ pre ZŠ Jána Zemana. 
Transfer zo ŠR na výchovu a vzdelávanie MŠ - pôvodný rozpočet 9 091 eur,  upravený rozpočet 
12 532 eur, skutočnosť 12 424 eur. Plnenie rozpočtu je vo výške prijatých  prostriedkov z Okresného 
úradu Banská Bystrica odboru školstva za predškolákov zo strany štátu. Na jedného prepočítaného 
predškoláka (76,33  prepočítaný priemerný stav predškolákov) bola pridelená suma cca 162,77 eur.  
Počet predškolákov za 01-08/2014 v MŠ Nábrežná podľa stavu k 15.9.2013 bol 77 (vrátane 
elokovaných tried), počet predškolákov za 09-12/2014 podľa stavu k 15.9.2014 bol 75.  
Transfer z MK SR na Doplnenie knižničného fondu – Mesto Nová Baňa koncom roka 2013 
podalo žiadosť o podporu projektu na Doplnenie knižničného fondu mestskej knižnice v rámci 
Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Obsahom projektu je 
zakúpenie knižničných dokumentov s cieľom zabezpečenia aktuálnosti knižničného fondu mestskej 
knižnice. Finančné prostriedky boli žiadané vo výške 2 000 eur,  mesto obdržalo dotáciu 1 300 eur. 
Transfer z MK SR na Ochranu knižničného fondu - Mesto Nová Baňa koncom roka 2013 podalo 
žiadosť o podporu projektu na ochranu knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového 
programu vyhláseného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Obsahom projektu je zakúpenie 
samolepiek na rozlíšenie literárneho žánru a laminovacích samolepiacich ochranných fólii s cieľom 
zabezpečenia ochrany knižničného fondu mestskej knižnice. Finančné prostriedky boli žiadané vo 
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výške 2 700 eur. Dotáciu  sme  obdržali  v plnej výške 2 700 eur so spoluúčasťou  mesta  vo výške 
300 eur.  
Transfer z MK SR na Obnovu Súsošia sv. trojice – mesto opätovne podalo požiadavku na ďalšiu 
etapu prác na obnove Súsošia sv. Trojice. Požiadavke nebolo vyhovené. 
Transfer zo ŠR na vojnové hroby – na základe požiadavky mesto získalo z Okresného úradu 
Banská Bystrica transfer vo výške 111 eur na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov v meste. 
Transfer z NÚP na aktivačnú činnosť - ÚPSVaR Banská Štiavnica na základe zmluvy a 
predložených žiadostí o úhradu platby preplatilo mestu 36 eur. Poskytnutá čiastka predstavuje 
preplatenie výdavkov na nákup osobných ochranných pomôcok pre uchádzačov o zamestnanie 
vykonávajúcich aktivačné práce v meste. Počet takýchto zamestnancov bol za rok 2014 deväť. 
Transfer na VPP z ESF a spolufinancovanie zo ŠR – v rozpočte je predpokladaná čiastka 245 eur 
ako transfer na verejnoprospešnú činnosť financovaný z ESF so spoluúčasťou štátu. Plánovaný 
rozpočet však nebol naplnený z dôvodu neuzatvorenia zmluvy s ÚPSVaR v zmysle § 52. 
Transfer od obcí na záujmové vzdelávanie detí - pôvodný rozpočet  0  eur, upravený rozpočet   
1 335 eur, skutočnosť 1 335 eur. Prostriedky sú prijaté z rozpočtu obcí na zabezpečenie záujmového 
vzdelávania detí z jednotlivých obcí, a to: Orovnica  486 eur, Brehy 360 eur, Veľká Lehota 144 eur, 
Rudno nad Hronom 108 eur, Žarnovica 56 eur, Voznica 36 eur, Tekovské Nemce 36 eur, Tekovská 
Breznica 36 eur,  Horné Hámre 37 eur,  Čaradice 36 eur. Z celkovej sumy 1 335 eur bolo použitých 
667 eur v ZŠ Jána Zemana a 668 eur v Centre voľného času Bernolákova. 
Transfer zo ŠR na matriku – transfer na matriku bol rozpočtovaný vo výške 9 890 eur, upravený 
na 10 122 eur, skutočnosť 10 122 eur. Pridelený bol zo štátu na zabezpečenie matričnej činnosti. 
Transfer zo ŠR na miestne komunikácie – transfer na miestne komunikácie bol rozpočtovaný vo 
výške 397 eur, upravený na 325 eur, poskytnutý vo výške 326, oproti pôvodnému rozpočtu bola 
pridelená čiastka nižšia o 72 eur. 
Transfer zo ŠR na ŽP – transfer vo výške 707 eur je pridelený zo štátu na zabezpečenie činností 
agendy súvisiacej s ochranou životného prostredia, oproti pôvodnému rozpočtu 792 eur, bola 
pridelená čiastka nižšia o 86 eur. 
Transfer zo ŠR na REGOP – transfer vo výške 2 489 eur je zo štátu pridelený na zabezpečenie 
činnosti registra a evidencie pobytu občanov, oproti pôvodnému rozpočtu vo výške 2 493 eur bola 
pridelená čiastka nižšia o 5 eur.  
Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie - pôvodný rozpočet 515 716 eur, upravený rozpočet 
562 379 eur, skutočnosť 575 794 eur.  
Skutočnosť je vo výške prijatých normatívnych prostriedkov z Krajského školského úradu v roku 2014. 
Prostriedky pridelené podľa počtu žiakov - k 15.9.2013 bol evidovaný stav žiakov 397, k 15.9.2014 bol 
počet žiakov 402. Vzhľadom k tomu, že pridelený objem normatívnych prostriedkov bol nepostačujúci, 
mesto Nová Baňa vstúpilo ako zriaďovateľ do dohodovacieho konania. Bolo nám vyhovené v časti za 
kreditové príplatky (877 eur) a bežné výdavky – maľovanie 1. poschodia školy (4 500 eur). Na 
jedného prepočítaného žiaka pripadá 1 443,09 eur. 
Transfer zo ŠR na SÚ – transfer vo výške 7 014 eur je pridelený zo štátu na zabezpečenie činnosti 
a agendy stavebného úradu,  oproti pôvodnému rozpočtu bola pridelená čiastka nižšia o 13 eur. 
Transfer zo ŠR na voľby do Európskeho parlamentu – transfer vo výške 6 482 eur bol pridelený 
zo štátu na zabezpečenie činnosti a materiálu v súvislosti s voľbami poslancov do Európskeho 
parlamentu 2014.  
Transfer zo ŠR na voľby prezidenta – transfer vo výške 8 083 eur je pridelený zo štátu na 
zabezpečenie činnosti a materiálu v súvislosti s voľbami prezidenta 2014.  
Transfer zo ŠR na komunálne voľby – transfer vo výške 5 102 eur je pridelený zo štátu na 
zabezpečenie činnosti a materiálu v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí 2014.  
 

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

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

Výdavky podľa programov 
 
 

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

 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
794 049 822 186 731 084 

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

služieb (komunikácia MsÚ – občan, podnikateľ), participáciu občanov na správe 
miestnych vecí a efektívnu zastupiteľskú demokraciu na miestnej úrovni.  

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

7   

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

42+2 42+2 42+2 

Skutočná 
hodnota 

37+0   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

25 12 12 

Skutočná 
hodnota 

11   

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

100   

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

96 96 96 

Skutočná 
hodnota 

480   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

0   

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

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

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

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

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

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

podania žiadosti. 
 

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

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

výmeny serveru (častá poruchovosť) a rekonštrukcie budovy mesta. 
 

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

Plnenie: Plnenie príjmov za túto oblasť je primerané, nakoľko rozhodnutia o výmere daní 
a poplatkov sa distribuovali počas prvého polroka. Hlavná kontrolórka mesta bola 
počas roku na materskej dovolenke, kontrolnú činnosť vykonáva podľa schváleného 
plánu kontrol. Projektová manažérka pre rozvoj mesta priebežne sleduje výzvy 
a granty na poskytovanie finančných prostriedkov. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento výberu daní v kalendárnom roku  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

114,3   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku  

Rok 2014 2015 2016 
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Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

103   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

4 8 8 

Skutočná 
hodnota 

2   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

7   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

10   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet podaných projektov a žiadostí o NFP 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

10   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet schválených projektov a žiadostí o NFP  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

7   

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

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

Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014 

Názov rozpočet plnenie 
% 

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

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

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

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

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

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

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

úspory  energie v hodnotenom  systéme oproti pôvodnému stavu 
Plnenie: Na realizácii energeticky úsporného programu sa začalo v máji 2014 a  stavebne bol 

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

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

1 2 0 

Skutočná 
hodnota 

3   

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

0 185,56 185,56 

Skutočná 
hodnota 

0   

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

 
Bežné výdavky  
Komentár: Výdavky sú na mzdy pre 20 zamestnancov + Pm + HK, povinné odvody do poisťovní, 
cestovné, na energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, 
v rámci výpočtovej techniky zakúpenie zálohových diskov HDD, počítačov, monitorov, fotoaparátu, 
reproduktorov, prenosného mixu, sirény pre alarm, UPS a  kalibračnej sondy, materiál, kancelársky 
papier, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, predplatné, ochranné pracovné oblečenie, 
reprezentačné. Výdavky pre dve služobné autá Škodu Felíciu a FIAT, údržbu výpočtovej techniky, 
servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a klimatizácie, servis zabezpečovacieho zariadenia. 
Výdavky sú na údržbu budov - renováciu pôvodných interiérových dverí, maľovanie vnútorných 
priestorov po výmene plastových okien, výmenu radiátorov,  vzdelávanie zamestnancov, exekučné, 
súdne, bankové poplatky, stravné, poistenie majetku mesta, tvorbu sociálneho fondu, odmeny 
vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce za roznášanie platobných výmerov, grafické a obsahové 
úpravy v systéme MCMS web stránky, práce v archíve, poplatok za komunálne odpady. 
Výdavky vo výške 444 547 eur sú z rozpočtu mesta a vo výške 3 682 eur sú z rozpočtu štátu na 
prenesené kompetencie na úseku dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov.  
Skutočnosť k 31.12.2014: 
Výdavky boli výške 444 547 eur sú z rozpočtu mesta a vo výške 3 682 eur sú z rozpočtu štátu na 
prenesené kompetencie na úseku dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov.  
 
       Rozpočet  Skutočnosť 
Mzdy           235 004  208 001 
V mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavnej kontrolórky, a 21 zamestnancov správy MsÚ za 12 
mesiacov.  
Odvody        86 072     77 524 
Z platov sa odvádzajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, 
invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu.  
V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispieva zamestnancom 
sporiacim si na dôchodok 2 289 eur .  
Cestovné           610         238 
V zmysle zákona o cestovných náhradách sa uhrádzalo zamestnancom stravné, cestovné pri preprave 
hromadným dopravným prostriedkom, čerpanie je nižšie z dôvodu častého využívania služobného auta 
a preto sú náklady na PHM zahrnuté v položke pohonné hmoty. 
Cestovné zahraničné          160           54 
V zmysle zákona o cestovných náhradách sa hradilo členom delegácie zloženej z poslancov MsZ a 
zamestnancov vreckové pri služobnej ceste do partnerského mesta Mimoň. Stravné a ubytovanie 
hradilo mesto Mimoň. 
Energie        22 180     19 675 
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Výdavky boli použité na preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v celej budove MsÚ  (vrátane 
priestorov matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície a informačného 
centra). Je v tom zahrnutá aj platba za priestory v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka 
a kancelária s kuchynkou), tieto však využívame len sporadicky cca 1x za 2 mesiace a tak náklady na 
energie sú tam vynakladané neekonomicky. Navrhujeme zasadačku premiestniť do iných priestorov 
v budove MsÚ.   
Vodné a stočné           840         894 
Je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, 
informačného centra), priestory v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka a kancelária s kuchynkou). 
Zvýšenie bolo zapríčinené zvýšenými nákladmi  počas rekonštrukcie budovy MsÚ. 
Poštové a telekomunikačné služby    11 099       8 403  
Výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované RTVS, poplatky za mobilné 
telefóny na paušál, poplatky za pevné telefónne linky a internet. Značnú časť poplatkov za poštové 
služby mesto šetrí aj z dôvodu podpísania dohody o roznášaní platových výmerov daní a poplatkov 
v meste Nová Baňa s osobou, ktorá ich zabezpečuje lacnejšie, ako bežné doručovanie Slovenskou 
poštou a.s.   
Interiérové vybavenie        3 790         3 496 
Zakúpené boli otočné kancelárske stoličky a zhotovené vstavané skrine na mieru do kancelárie č. 13 
oddelenia výstavby, životného prostredia a správy majetku.  
Výpočtová technika      10 149       6 961 
Z dôvodu morálneho zastarania počítačov, ukončenia podpory pre operačný systém Windows XP boli 
zakúpené 3 počítače Hewlett Packard s monitormi a operačným systémom Windows 8.1 s rozšírením 
záruky na 3 roky. Pre prípad výpadku elektrickej energie a z dôvodu prepäťovej ochrany techniky bolo 
zakúpené 10 ks UPS. 
Telekomunikačná technika           10            0 
Počas roka nebola vzniknutá žiadna porucha a tak finančné prostriedky neboli čerpané. 
Prevádzkové stroje          423           190 
Zakúpené 2 ks rýchlovarných kanvíc a dva kusy skartovacieho zariadenia.   
Všeobecný materiál         5 173       4 374 
Finančná čiastka bola použitá na nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, 
kancelárskych potrieb, ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarní a do 
kopírky, zošívačky. 
Knihy, noviny a časopisy         400           392 
Uhradené bolo predplatné za Obecné noviny, Finančného spravodajcu, Práce a mzdy, Právo pre mestá 
a obce, Škola a  zakúpenie knihy pre obecného kronikára. 
Pracovné odevy a obuv            84            84 
Ochranné pracovné oblečenie pre údržbára a upratovačku. 
Nehmotný majetok          850         711 
Zakúpené boli ročné licencie antivírus pre 40 počítačov, licencia OS WIN 7 prof. SK 
Reprezentačné         3 250       3 579 
Výdavky boli použité na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora mesta, kvety pre učiteľov 
na Deň učiteľov, medovníky a chlebíčky na kvapku krvi, zakúpenie kytíc a pohostenie a ocenenie 
najlepších žiakov mesta a ich učiteľov, pohostenie účastníkov akcie oslobodenia mesta, daru 
a občerstvenia na ocenenie dobrovoľníka roka 2014.     
Pohonné hmoty, oleje, mazivá       1 442         1 302 
Pohonné hmoty sú pre dve služobné autá Škodu Felíciu a FIAT.   
Servis, opravy            691         779 
Výdavky boli za výmenu pneumatík, poplatok za STK, výmena brzdových platničiek, výmena 
brzdových kotúčov, výmena brzdovej kvapaliny, odvzdušnenie bŕzd.  
Poistenie vozidiel          568         890 
Uhradené havarijné a zákonné poistenie služobných vozidiel. Zvýšenie je z dôvodu termínu splatnosti 
a úhrady poistenia koncom roka 2014 na rok 2015. 
Prepravné             10            0 
Nebolo potrebné a čerpanie nenastalo. 
Karty, známky           115         142 
Zakúpené boli ročné diaľničné známky na dve autá a tri 10-dňové do Čiech. 
Údržba interiérového vybavenia           20           30 
Urobená bola výmena neónových trubíc. 
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Údržba výpočtovej techniky       9 330      6 873 
V tejto položke sú zahrnuté poplatky za aktualizácie softvérov ASPI (systém právnych informácií), 
SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin (účtovníctvo).  
Údržba telekomunikačnej techniky          50            0 
Počas roka nedošlo k žiadnej poruche na zariadení a tak finančné prostriedky sa nečerpali. 
Údržba prevádzkových strojov         1 270         1741 
Servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia. Počas roka došlo k viacerým poruchám – poškodenie 
transfer fólie a optickej jednotky.  
Údržba špeciálnych strojov         350            204 
Servis a prehliadky zabezpečovacieho systému v budove mesta. 
Údržba budov         3 787            1 159 
Z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác počas roka nebolo možné realizovať plánovanú údržbu 
ako nátery dverí, maľovanie priestorov, výmena poškodenej podlahy a pod. 
Nájomné                400        400 
Prostriedky boli uhradené za prenájom volebných miestností. Podľa dodatočného usmernenia 
okresného úradu nám tieto náklady neboli refundované zo štátneho rozpočtu a museli ich znášať 
mestá a obce. 
Nájomné za priečinok            10            0 
Nájomné je zahrnuté v poštových poplatkoch. 
Školenia              1 800        829 
Zamestnanci mesta za zúčastnili počas prvého polroka vzdelávania v oblastiach mzdového účtovníctva, 
elektronickej schránky mesta, nové možnosti funkcionality v informačnom systéme KORWIN, aktuálne 
zmeny v sociálnej oblasti, novela zákona o hlásení pobytu občanov, elektronické obstarávanie, zmena 
zákona o odpadoch, daňového zákona.  
Propagácia, reklama a inzercia       2 850      2 747 
Úhrada za profesionálne zhotovené fotografie mesta pre propagačné účely – 4 ročné obdobia – 
doplatenie za služby podľa dodatku zmluvy.  
Všeobecné služby          1 590        1 703 
Výroba kľúčov, doprava stravných lístkov . Prečerpanie pôvodne schváleného rozpočtu vzniklo náhlou 
poruchou kanalizácie v budove MsÚ a jej odstránenia.   
Špeciálne služby        5 000      3 764 
Finančné prostriedky boli čerpané na právne zastupovanie mesta v prebiehajúcom súdnom spore. 
Cestovné náhrady            10            0 
Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom neboli preplácané. 
Štúdie, posudky         4 020           2 244 
Náklady sú spojené za zhotovenie dokumentov PHSR.  
Poplatky, odvody, dane        1 860        1 250 
Výdavky sú na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov.  
Stravovanie         9 778      7 653 
Je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 1,95 eur z ceny 
jedálneho kupónu v hodnote 3,20 eur.    
Poistenie majetku        4 069      3 052 
V zmysle poistnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku 
živelnou udalosťou a pre prípad ukradnutia veci.   
Prídel do sociálneho fondu       2 244        1 624 
V zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo 
základne, ktorú tvoria funkčné platy.   
Odmeny na dohody        2 650      2 836 
Odmeny boli vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce za roznášanie platobných výmerov za daň 
z nehnuteľností, komunálneho odpadu, za vedenie kroniky mesta a grafické a obsahové úpravy 
v systéme MCMS web stránky. 
Poplatok za komunálne odpady         440        501 
Je za zamestnancov MsÚ správy mesta. 
Odstupné         8 604            0 
V rozpočte bolo plánované odstupné primátorovi mesta  pri zániku mandátu primátora, výsledky volieb 
do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014 potvrdili, že vo funkcii primátora naďalej 
zostáva Mgr. Ján Havran a tak finančné prostriedky z rozpočtu mesta neboli čerpané. 
Náhrada príjmu pri DPN            238        341 
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Bola vyplatená náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov. 
 
Kapitálové výdavky 
Komentár: Výdavky vo výške 145 000 eur sú určené na realizáciu zateplenia budovy Mestského úradu 
z  prostriedkov programu MunSEFF II financovaného z EBRD úverovej linky z Európskej banky pre 
obnovu a rozvoj s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy mestského úradu.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Stavebné práce boli zahájené v mesiaci 05/2014 zhotoviteľom UNISTAV NB 
s. r. o. Nová Baňa a ukončené dňom 11.12.2014, kedy sa uskutočnilo preberacie konanie. Realizované 
stavebné práce spočívali v zateplení obvodových stien, zateplení strechy, stropov suterénu 
a podchodu, výmene okien, výkladov a vchodových dverí a súvisiacich murárskych prácach, malieb, 
náterov kovových doplnkových konštrukcií, opravy bleskozvodov, dodávke a montáži garážových brán, 
dodávke a montáži zábran proti vtákom. Ďalšími dodávateľmi boli realizované práce a to výmena 
radiátorov v zasadacej miestnosti  na sekretariáte, v kancelárii primátora a na chodbe I. poschodia, 
renovácia podlahy – drevených parkiet v zasadačke, zhotovenie interiérových žalúzií. Akcia bola 
skolaudovaná, v mesiaci 02/2015 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie Obcou Tekovská Breznica. 
Čerpanie ďalších  výdavkov súviselo s činnosťou externého stavebného dozoru. 
Merateľný ukazovateľ týkajúci sa realizácie opatrení bol splnený už v roku 2014 vo všetkých troch 
opatreniach. Plnenie merateľného ukazovateľa  a to úspory energií bude vyhodnotený až v priebehu 
roka 2015.  
 
V 4. Zmene rozpočtu bola do kapitálových výdavkov doplnená čiastka vo výške 11 500 eur na 
zakúpenie serveru, nakoľko pôvodný bol dlhodobo poruchový a zastaraný a k 1.1.2015 končí podpora 
databáz (SQL 2005) zo strany poskytovateľa mestského informačného systému (Datalan), t.j. od 
1.1.2015 by bol pri súčasnom stave informačný systém (IS) nefunkčný. Pre zabezpečenie chodu IS je 
potrebný prechod na novšie programové vybavenie (software) a súčasne aj technické vybavenie 
(hardware) kvôli náročnosti nového informačného systému. Bolo potrebné zakúpiť Windows Server 
2012 R2, SQL server 2014, Mail server, Firewall a k tomu technickú platformu, ktorá zabezpečí 
bezpečný a bezproblémový chod informačného systému teraz aj v budúcnosti. Pôvodný server bol 
zakúpený a spustený do prevádzky v roku 2008. Server bol zakúpený za 13 011 eur. 
 
Podprogram 1.2. Stavebný úrad 
 
Zámer podprogramu:  Vykonávať prenesený výkon štátnej správy ako aj originálne kompetencie 
pre obyvateľov mikroregiónu Nová Baňa.  
 
Zodpovednosť: oddelenie správne a oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku  
Cieľ: Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného 

poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu  
Plnenie: Cieľ sa podarilo dosiahnuť. Rozhodnutia sú vydávané v zákonom stanovenej lehote 30 

dní, činnosť je zabezpečená dvoma pracovníčkami, ktoré majú odbornú spôsobilosť. 
Chod stavebného úradu sa zabezpečuje aj za pomoci aktivačných pracovníkov, ktorí 
vykonávajú administratívnu prácu - vkladanie rozhodnutí do obálok, množenie 
materiálu, zakladanie doručeniek do spisov a pod.   

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

160 170 170 

Skutočná 
hodnota 

261   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

160 170 170 

Skutočná 
hodnota 

261   
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

100% 100% 100% 

Skutočná 
hodnota 

100%   

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

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

Stavebné povolenie 44 

Kolaudačné rozhodnutie 52 

Územné rozhodnutie 2 

Zmena rozostavanej stavby 26 

Zmena účelu využitia 2 

Vykonanie štátneho stav. 
dohľadu 

3 

Búracie povolenie 3 

Ostatné  47 

 
Pre obce bolo vydaných 126 rozhodnutí: 
Orovnica 9 

Brehy 7 

Tekovské Nemce 18 

Tekovská Breznica 48 
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Veľká Lehota 19 

Hronský Beňadik 20 

Rudno nad Hronom 5 

 
 
Podprogram 1.3. Menšie obecné služby 
 
Zámer podprogramu: Podpora udržiavania pracovných návykov, získania, udržania alebo 
zlepšovania odborných zručností občanov v hmotnej núdzi na účely uplatnenia a vytvárania 
podmienok pre výkon aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v meste Nová Baňa. 
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne 
Cieľ: Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov  
Plnenie: Mesto aj v prvom polroku ponúklo možnosť uchádzačom o zamestnanie vykonávať 

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

20 20 20 

Skutočná 
hodnota 

53   

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

 
Komentár: Výdavky sú na nákup obuvi, pracovného oblečenia a osobných ochranných pomôcok pre 
predpokladaný počet 20 ľudí pracujúcich na triedení a likvidácii odpadu a úrazové poistné. 
Z plánovaných výdavkov je predpoklad preplatenia 245 eur z Európskeho sociálneho fondu  a 720 eur 
z rozpočtu mesta. 
Skutočnosť k 31.12.2014: 
Občania vykonávajúci menšie obecné služby pomáhajú najmä na triedení plastov, zabezpečujú údržbu 
zelene mesta, čistotu chodníkov, kosenie trávy. Výdavky 287 eur boli použité na nákup ochranných 
pracovných pomôcok, 26 eur na nákup čistiaceho a dezinfekčného materiálu a 133 eur na poistenie 
osôb. Z toho náklady boli hradené vo výške 411 eur z rozpočtu mesta, 35 eur príspevok zo štátu. 
Príspevok z ESF nebol čerpaný nakoľko nebola počas roka uzatvorená zmluva na takýto spôsob 
financovania. Mesačný príspevok za prácu občanom  vypláca priamo ÚPSVaR.    
 
 
 
Podprogram 1.4. Poslanci 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta  
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Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta 
Plnenie: Mestský úrad efektívne spolupracuje s poslancami formou pracovných stretnutí, 

kde sa diskutuje o pripravovaných akciách. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zasadnutí MsZ za rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

11 11 11 

Skutočná 
hodnota 

7   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zasadnutí komisií MsZ za rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

60 60 60 

Skutočná 
hodnota 

25   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prijatých uznesení MsZ za rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

125 120 120 

Skutočná 
hodnota 

93   

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

 
Komentár: Výdavky sú určené na odmeny poslancov za zasadnutia MsZ, zasadnutia komisií a odvody 
s tým spojené, všeobecný materiál a občerstvenie na MsZ. 
Skutočnosť k 31.12.2014:  
V priebehu roka sa konalo 7 riadnych zasadnutí mestského zastupiteľstva a 25 zasadnutí komisií. 
Výdavky boli vo výške 286 eur na občerstvenie počas konania MsZ,  2 327 eur na odmeny poslancom 
za zasadnutia MsZ a za zasadnutia komisií pri MsZ. Odmenu za činnosť nepoberali 3 poslanci a 2 
členovia komisií.  
 
Podprogram 1.5. Geometrické plány, znalecké posudky, poplatky 
 
Zámer podprogramu: Transparentný prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nová Baňa podľa 
zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z. n. p. na základe žiadostí od občanov a rozhodnutí MsZ. 
 
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku mesta 
Cieľ: Zabezpečenie podkladov k prevodu nehnuteľností – výdavky za vyhotovenie GP pre 

zidentifikovanie nehnuteľností, výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre 
určenie minimálnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov 
nehnuteľností.    
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Plnenie: K jednotlivým majetkovoprávnym usporiadaniam pozemkov mesta Nová Baňa 
boli zabezpečené znalecké posudky pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty 
pozemkov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších právnych 
predpisov a to k predajom pozemkov na ul. Hviezdoslavova, Kamenárska, Moyzesova, 
Spodná, Hájles, Tajch, časť Hrabiny a k predaju trafostanice a pozemkov 
v Orgonášovej uličke a k zriadeniu odplatného vecného bremena. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet geometrických plánov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 6 6 

Skutočná 
hodnota 

0   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet znaleckých posudkov  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

14 14 14 

Skutočná 
hodnota 

9   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet inzercií v regionálnych novinách 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

4 3 3 

Skutočná 
hodnota 

0   

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

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

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

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

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

rekreačnou chatou a pozemku priľahlého), 70 eur.  
Na zameranie pozemkov neboli z rozpočtu čerpané žiadne finančné prostriedky z dôvodu, že mesto 
ponúkalo do predaja pozemky už zidentifikované.  
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Plánovaný predaj nepotrebných a nevyužívaných budov mesta Nová Baňa sa nezrealizoval, preto 
finančné prostriedky vo výške 6 000 eur na dražbu neboli čerpané. Komisia územného plánu, 
životného prostredia a majetková nehnuteľnosti predať neodporučila.  
Kapitálové výdavky plánované na vrátenie kúpnej ceny za stavebný pozemok v lokalite Bôrina vo 
výške 4 350 eur neboli čerpané z dôvodu, že Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s budúcim kupujúcim 
je stále platná - zmluvné strany uzatvorili dodatok k zmluve z dôvodu, že budúci kupujúci má stále 
záujem o využitie pozemku za účelom výstavby rodinného domu. 
 
Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť 
 
Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá dodržiava a neporušuje platnú legislatívu, predpisy 
o účtovníctve, predpisy o rozpočtovaní 
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečenie  pravidelnej kontroly činnosti mesta 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet auditov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2   

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

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

Mesačná úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

12   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 32 836 32 836 32 024 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
800 Splátky úverov 120 112 120 112 119 130 
Výdavky na podprogram spolu  152 948 152 948 151 154 
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Komentár: Bežné výdavky sú určené na splátky úrokov z úverov na bytovky A3 a na A4 na Hrádzi 
Štátnemu fondu rozvoja bývania. Splátky úverov sú finančné operácie. Ročná čiastka na splátku úveru 
aj úrokov na bytovky je rovnaká 93 828,72 eur, úver vrátane úrokov je rozdelený rovnomerne na 30 
rokov. Okrem toho je v rozpočte zahrnutá aj splátka úrokov a splátky úveru na zateplenie objektov od 
SLSP s predpokladom splácania v druhom polroku 2014. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Mesto pravidelne mesačne spláca jednou sumou úver a úroky na bytovky 
A3 a A4 na Hrádzi, z čoho si banka zaúčtuje úroky a zvyšok na splátku istiny. Úroky boli zúčtované vo 
výške 16 558 eur za bytovku A4, vo výške 13 140 eur za bytovku A3 a vo výške 1 776 eur za 
zateplenie objektov. Spracovateľský poplatok za uzatvorenie úveru bol 550 eur. Splátka úveru za 
bytovku A4 bola vo výške 12 715 eur a za bytovku A3 vo výške 51 415 eur. Úver na zateplenie 
objektov bol  rozdelený samostatne za budovu MsÚ vo výške 10 540 eur, za budovu MŠ Nábrežná  vo 
výške 27 100 eur a za neoprávnené výdavky vo výške 17 360 eur, spolu 55 000 eur.   
 
Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam 
 
Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a presadzovanie jeho záujmov na regionálnych a 
celoslovenských fórach.  
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach 
Plnenie: Z každého stretnutia, ktorého sa primátor mesta zúčastní,  informuje vedúcich 

zamestnancov o nových poznatkoch. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet členstiev mesta v organizáciách 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 6 

Skutočná 
hodnota 

6   

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

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

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

Počet bezchybne odovzdaných zápisníc 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

18 0 0 

Skutočná 
hodnota 

18   

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

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

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
19 265 26 797 26 154 

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

matričných dokumentov 
Plnenie: Fungovanie matričného úradu bolo zabezpečované plynule podľa požiadaviek 

klientov.  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet občianskych obradov za rok 

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

Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok 

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

Zápis do pamätnej knihy mesta 

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

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

Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie   

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

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

 
Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, 
kde sa používa reprodukovaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia, mestský rozhlas, jarmok. 
Skutočnosť k 31.12.2014: V tomto roku sme opäť zaplatili vysoký poplatok za IV. Novobanský ples 
216 eur a v dvoch prípadoch sme si komerčnými programami priviedli vyššie poplatky za použitie 
hudby (Jazzový koncert 60 eur a sláčikové kvarteto Beat-oh-when quartet 45 eur). Tromi, pôvodne 
neplánovanými podujatiami (Tanečná zábava seniorov, Slávnostné otvorenie NCH Zvonička a Koncert 
skupiny SOGST po 40. rokoch) sme boli nútení uhradiť poplatky navyše, spolu v sume 130 eur. 
 
SOZA za OKI: bol zaplatený poplatok za 17 podujatí, spolu 775 eur (Novobanskí heligonkári, Zimná 
folková Nová Baňa, Jazzový koncert, IV. Novobanský ples, Beat-oh-when quartet, Našim mamám, 
Stavanie mája, Cocktail piano Emila Struhára, Popoludnie pri pesničke, Na štáloch je veselo, Rozlúčka 
s prázdninami, Na cimbalovú nôtu, Tanečná zábava seniorov, Otvorenie NCH Zvonička, Benefičný 
koncert, koncert SOGST po 40. rokoch, Silvestrovská diskotéka). 
Za 2 ďalšie kultúrne podujatia s použitím hudby nám boli vystavené plné dobropisy spolu v sume 84 
eur (Vystúpenie FS Háj v Radničnom parku, Pri muzike HS REAX) a 1 čiastočný dobropis za Slávnostné 
otvorenie NCH Zvonička v sume 168 eur.  
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SOZA za ŠPORT: zaplatený bol poplatok za športové podujatie s hudobnou produkciou – Mesto 
v pohybe 11 eur. 
SOZA za JARMOK: zaplatený bol poplatok za Novobanský jarmok 168 eur a poplatok OZIS (Ochranné 
združenie interpretov Slovenska) za skupinu HEX 32 eur, spolu 200 eur.  
 
Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS 
 
Zámer podprogramu: Údržba zariadenia na prenos informácií a zabezpečenie jeho 
prevádzkyschopnosti 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Cieľ: Informovanosť občanov 
Plnenie: Pracovníkmi TS je zabezpečovaná priebežná údržba MR, v prípade porúch na 

centrálnom riadiacom systéme TS zabezpečujú údržbu v spolupráci s dodávateľom 
riadiaceho systému. Informovanosť občanov bola zabezpečená. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 135 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

135 135 135 

Skutočná 
hodnota 

135   

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

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

4 ks hlásičov, 8 reproduktorov   

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

4 + 8 0  

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

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

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

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
100 378 103 195 97 491 

 
Zámer programu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta, majetku, života 
a zdravia občanov 
   
Podprogram  3.1.   Mestská polícia prevencia 
 
Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta a majetku 
 
Zodpovednosť: Mestská polícia  
Cieľ: Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami  
Plnenie: Cieľ v ukazovateli počtu riešených priestupkov nebol splnený pre znížený 

počet príslušníkov v mesiacoch máj až december.  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet riešených priestupkov 

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

Počet riešených podnetov 

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

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prednášok, besied, článkov v novinách 

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

Počet individuálnych napomenutí bez pokuty 

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

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

 
Podprogram  3.2.   Mestská polícia represia 
 
Zámer podprogramu: Vynucovanie dodržiavania poriadku pomocou sankcií 
 
Zodpovednosť: Mestská polícia 
Cieľ: Ukončiť konanie o priestupku v blokovom konaní alebo odovzdaním 
Plnenie: Cieľ bol splnený. Výrazne bol prekročený plánovaný počet uložených blokových pokút, 

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet blokových pokút 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

150 150 150 

Skutočná 
hodnota 

231   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet odovzdaných vecí 

Rok 2013 2014 2015 
Plánovaná 
hodnota 

20 20 20 

Skutočná 
hodnota 

18   

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

 
Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície. Okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody 
pre 7 príslušníkov MsP, sú výdavky na pracovné odevy – teraz zimné bundy a oblečenie pre nového 
policajta, obuv a pracovné, hygienické a písacie pomôcky, sú tu zahrnuté aj odmeny za odchyt psov. 
Zakúpený bude počítač, pretože doterajší nestačí na spracovávanie záznamov z kamerového systému. 
Na údržbu telekomunikačnej techniky je plánované 1 100 eur a to na uhradenie zmluvného servisu 
kamerového systému. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Rozpočet mestskej polície na rok 2014 bol v časti bežných výdavkov 
pôvodne naplánovaný vo výške 97 606 eur a neskôr bol upravený na 100 423 eur. K navýšeniu o       
2 817 eur došlo v snahe vykryť výdavky v súvislosti s neplánovaným rozviazaním pracovného pomeru 
príslušníkom MsP a s tým spojeným odstupným. Jeho miesto sa ale nepodarilo obsadiť ihneď, ale až 
po zabezpečení odborného kurzu kandidáta, a preto boli v konečnom dôsledku prostriedky rozpočtu 
ušetrené.  
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Čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody prebiehalo v zmysle plánu s úsporami v dôsledku 
personálnych zmien na pracovisku v časti príplatkov. Mzdy boli vo výške 60 148 eur, odvody 21 997 
eur. Na cestovné bolo použité 294 eur a to v záujme zabezpečovania školenia z odbornej spôsobilosti 
pre nového príslušníka MsP. Za telefónne poplatky bolo uhradené 316 eur, v rámci výpočtovej 
techniky bol za 685 eur zakúpený nový počítač, nakoľko pôvodný už svojimi parametrami 
nepostačoval pre prácu, a to najmä vo vzťahu k tvorbe záznamov z mestského kamerového systému. 
Za 30 eur bol zakúpený  elektrický ohrievač. V položke všeobecný materiál boli prostriedky  vo výške 
504 eur využité na pracovné a písacie pomôcky, hygienické pomôcky, kancelárske pomôcky. Zakúpený 
bol toner do tlačiarne, zvýšená bola spotreba nabíjacích akumulátorov (do fotoaparátu, svietidlá, 
fotopasca) a zakúpené boli nové pečiatky. Boli zakúpené terče a náboje pre ostré školné streľby 
v hodnote 35 eur a odborný magazín ALARM za 6 eur. 
V položke rovnošaty boli za 2 358 eur zakúpené  súčasti uniformy v zmysle rovnošatového predpisu.    
Na PHM bolo použité  1 846 eur, mierna úspora bola zaznamenané v dôsledku menšieho počtu jázd 
pre znížený počet príslušníkov. Na servis a údržbu auta bolo  použité 163 eur a 20 eur z daru pre MsP. 
Prostriedky boli použité na povinnú servisnú prehliadku resp. výmenu náplní do vozidla.  Za zákonné 
a havarijné poistenie vozidla bolo zaplatené 336 eur. Vrátane neplánovaného poisťovania vozidla, 
ktoré bolo koncom roku darované pre MsP na účely kontrol v ťažko prístupných terénoch. 
Za 80 eur bol zakúpený upgrade služobného programu Centrála. Na údržbu zvukovej a obrazovej 
techniky bolo  použité 1 309 eur za zmluvné servisné prehliadky, ale aj za operatívny servis 
(zaostrovanie kamier).     
V súvislosti so zabezpečením kurzu pre nového príslušníka MsP bolo za školenia a kurzy zaplatené 490 
eur. Zakúpené boli tlačivá – predvolánky v hodnote 165 eur. Za  preplácanie výdavkov na nového 
príslušníka v súvislosti s vydávaním zbrojného preukazu (poplatky, výpisu registra trestov, 
psychologické vyšetrenie) bolo uhradené 215 eur.  
Za stravné bolo vyčerpané  2 856 eur, prídel do sociálneho fondu bol  vo výške 499 eur. 
Poplatok za odpady bol vo výške 161 eur.   
V rámci úpravy rozpočtu bola naplánovaná suma 1 770 eur na odstupné a táto bola v plnej výške 
použitá pre odchádzajúceho príslušníka.  
Celkove boli výdavky MsP čerpané primerane k plneniu úloh.   
 
Podprogram  3.3.  Veterinárna oblasť 
 
Zámer podprogramu: Usmerňovanie chovu psov v zmysle platných zákonov 
 
Zodpovednosť: Mestská polícia 
Cieľ: Vynútenie dodržiavania noriem v oblasti chovu psov a ich evidovania. 
Plnenie: Počet riešených priestupkov v oblasti chovu psov bol primeraný a plánovaná hodnota 

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet riešených priestupkov na úseku chovu psov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

30 30 30 

Skutočná 
hodnota 

31   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet odchytených psov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

25 25 25 

Skutočná 
hodnota 

52   

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

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

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

Počet vykonaných kontrol 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

20 50 50 

Skutočná 
hodnota 

163   

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

 
Komentár: Výdavky sú na odmeny vrátane odvodov pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí 
vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly na území mesta, na doplnenie materiálu pre 
mládežnícky výcvik hry PLAMEŇ.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Finančné prostriedky sa počas roka nečerpali z dôvodu obnovy členov 
zabezpečujúcich kontroly. Noví členovia boli vyškolení firmou až v mesiaci november a tak plánované 
kontroly boli vykonané v decembri 2014. Finančné čerpanie za výkon kontrol – odmeny členom 
kontrolných skupín bude až v januári 2015. 
 
Podprogram 3.5. Civilná ochrana 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o skladové zásoby masiek v sklade CO 
 
Zodpovednosť: správne oddelenie 
 Cieľ: Zachovať vo funkčnom stave sklad CO 
Plnenie: Priestor skladu zabezpečujeme v pravidelných intervaloch kontrolou a zásoby skladu 

sú uchovávané v zmysle pokynov OÚ odbor CO v Žiari nad Hronom. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet skladov 

Rok Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 
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Skutočná 
hodnota 

1   

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

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

 

Program 4. Propagácia a prezentácia mesta 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
6 916 6 916 9 450 

 
Podprogram   4.1. Propagácia a prezentácia mesta 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí mesta pre návštevníkov a obyvateľov mesta a aj v rámci mikroregiónu a 
BBSK prostredníctvom propagačných materiálov a informačných tabúľ 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií 
Cieľ: Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta prostredníctvom aktivít, informačných 

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

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Propagačný materiál 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

22   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Informačné tabule 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 0 0 

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

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

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
343 849 475 075 457 917 

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

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

Plnenie: Plnilo sa priebežne počas celého roka  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet spojov  Bukovina - Bukovina   

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 3 

Skutočná 
hodnota 

3   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

14 14 14 

Skutočná 
hodnota 

14   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet liniek Nová Baňa – Kútovci 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

13 13 13 

Skutočná 
hodnota 

13   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet liniek Nová Baňa – Ílend 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

21 21 21 

Skutočná 
hodnota 

21   

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

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

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

a údržba celej dĺžky udržiavaných ciest. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Náklady na 1 km v eur/rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 177 1 177 1 177 

Skutočná 
hodnota 

1 177   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka udržiavaných ciest v km 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

104,09 104,09 104,09 

Skutočná 
hodnota 

104,09   

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

 
Komentár: Výdavky sú rozpočtované vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie 
úloh na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávky MK, účelové prostriedky spolu 34 694 eur a to 
výdavky na opravu schodov pri VÚB, pri Zlatom bažante a pri polícii, na údržbu spevnenej plochy pri 
bloku „B“ na ul. Nábrežná.  
 
Skutočnosť k 31.12.2014:    
V 4. Zmene rozpočtu boli pridané ďalšie účelové prostriedky vo výške 57 283 eur 
Z bežných účelových prostriedkov bolo nasledovné čerpanie: 
Údržba schodov pri VÚB – 0 eur - čerpanie – 0 eur 
Oprava spevnenej plochy ul. Nábrežná – 4 272 eur  - čerpanie – 4 272 eur 
Oprava schodov pri Zlatom bažante – 2 762 eur  - čerpanie  – 0 eur 
Oprava schodov pri polícii – 0 eur - čerpanie – 0 eur 
Oprava MK Bukovina Šajtiská – 35 063 eur - čerpanie – 35 063 eur 
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Oprava MK podľa zoznamu – 20 470 eur - čerpanie  – 20 470 eur 
Odstavná plocha ul. Štúrova a A. Kmeťa – 0 eur  - čerpanie  – 0 eur 
Natretie autobusových čakární – 0 eur - čerpanie  – 0 eur. 
 
Z kapitálových prostriedkov bolo nasledovné čerpanie v členení: 
Spevnené plochy ul. Cintorínska – 572 eur  - čerpanie – 487,29 eur 
Schody pri VÚB a Polícii – 44 010 eur  - čerpanie – 40 318 eur 
Spevnená plocha na ul. Nábrežná.  
Oprava a údržba schodov pri VUB a Polícii bola presunutá z bežných účelových prostriedkov do 
kapitálových z dôvodu ich komplexnej rekonštrukcie. Schody boli v druhej polovici roka 2014 na 
komplet zrenovované.  
Oprava schodov pri Bažante sa v roku 2014 kvôli rozsahu prác nestihla zrealizovať.  
Z účelových prostriedkov mesta opravili miestne komunikácie Bukovina, kde bolo opravených celkovo 
2 340 m2 a opravy MK podľa zoznamu, kde bolo opravených celkovo 875 m2. Takýmto spôsobom boli 
opravené nasledovné miestne komunikácie: ul. Cintorínska, Bernolákova, Legionárska, Spojná, 
Slameníkova cesta a Tajch.  
Taktiež sa v 2.polroku realizovala oprava MK: ul. Záhrbská, Kamenárska, Prírodná, Brezová, 
Podhorská, Slnečná, Pelúchova, Školská, Vršky, Kútovská, Hrabcova, Ležisko, Šibeničný vrch, 
Robotnícka, Kolibská a Záhradná. Oprava výtlkov na spomenutých MK predstavovala náklady vo výške 
39 448,17 eur. 
Okrem spomenutých akcií sa v roku 2014 vykonávalo čistenie rigolov podľa potreby v dĺžke 52,3 km. 
 
 
Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií  
 
Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu na miestnych komunikáciách a 

chodníkoch  
Plnenie: Zabezpečovaná bola schodnosť chodníkov, komunikácii a parkovísk počas zimného 

obdobia.  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - štrky 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 110 1 318 1 411 

Skutočná 
hodnota 

179   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - soľ 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

0   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Priemerné ročné náklady na zimnú údržbu v eur/rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

53 735     62 208 62 633 

Skutočná 
hodnota 

24 138,20   

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

 
Komentár: Výdavky sú rozpočtované vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie 
zimnej údržby miestnych komunikácií, na nákup posypového materiálu, na prevádzkovanie 
posypových a odhŕňacích strojov a materiálov, ručné odhŕňanie a posýpanie. 
 
Skutočnosť k 31.12.2014: Nakoľko bola veľmi mierna zima, nebolo potrebné toľko zdrojov na zimnú 
údržbu MK, a preto bol rozpočet znížený - v rámci dvoch zmien rozpočtu boli výdavky vo výške 29 630 
eur presunuté na spoločnú správu TS a na údržbu MK. V skutočnosti bolo TS poskytnuté 24 125 eur.  
 
Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu 
 
Zámer projektu: Oprava a údržba techniky (autá, stroje, mechanizmy, kontajnery, príslušenstvá) na 
zabezpečenie činností pre technický chod TS mesta Nová Baňa a funkčnosť technických zariadení 
mesta Nová Baňa na verejných priestranstvách. 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ:  Oprava a údržba techniky v TS a meste Nová Baňa  
Plnenie: Bola zabezpečená oprava a údržba techniky v TS a meste. Cieľ splnený. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet servisovaných (oprava+údržba) automobilov a motorových strojov TS - 
ks 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 36 36 36 
Skutočná hodnota 36   
Merateľný 
ukazovateľ: 

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

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

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 118 392 78 255 78 255 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  118 392 78 255 78 255 

 
Komentár: Výdavky sú určené pre Technické služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy 
vozidiel a majetku.    
Skutočnosť k 31.12.2014: TS bolo na opravu a údržbu techniky poskytnuté 78 255 eur. 
 
Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov 
 
Zámer podprogramu: Regenerácia centra mesta 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 Cieľ: Odstránenie zatekania do priestorov  podzemných priestorov verejných WC  
Plnenie: Akcia zrealizovaná v III. štvrťroku , splnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti a vode podzemných priestorov  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

155 m2 0 0 

Skutočná 100 m2   



39 
 

hodnota 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 11 000 11 000 11 039 
700 Kapitálové výdavky 0 13 000 3 911 
Výdavky na podprogram spolu  11 000 24 000 14 950 

 
Komentár: Výdavky vo výške 11 000 eur sú na odstránenie havarijného stavu zatekania do 
podzemných priestorov verejných WC zhotovením izolácie proti vlhkosti a vode a súvisiacich 
stavebných prác za účelom predchádzania znehodnocovaniu priestorov verejných WC.   
Skutočnosť k 31.12.2014: Zhotoviteľom UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa na základe Zmluvy o dielo č. 
9/2014 zo dňa 25.8.2014 boli zrealizované v mesiacoch 11-12/2014 stavebné práce spočívajúce 
v dočasnom odstránení pôvodných podkladových vrstiev v rozsahu 100 m2 (výmera upresnená pri 
vykonaní prieskumu trhu), úprave podložia,  vrátane podkladného betónu, položenia hydroizolačnej 
fólie s poterom, odvodnenie melioračným potrubím a spätného položenia dlažby, okrem toho bol 
realizovaný náter zábradlia a stĺpov.  
 
Podprogram 5.4. Chodník Tajch - TS 
 
Zámer podprogramu: Zatraktívniť prostredie pre rozvoj cestovného ruchu a vybudovať miesto pre 
rekreáciu a šport 
 
Zodpovednosť:  TS mesta Nová Baňa 
Cieľ: Zvýšiť návštevnosť rekreačnej oblasti Tajch 
Plnenie: Zvýšenie návštevnosti sa prejaví po skolaudovaní chodníka a jeho uvedení do 

užívania.  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Dobudovanie chodníka na prechádzanie, bicyklovanie a korčuľovanie 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 0 0 

Skutočná 
hodnota 

1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 6 160 12 721 11 526 
Výdavky na podprogram spolu  6 160 12 721  11 526 

 
Komentár: Výdavky sú účelové, určené vo výške 4 660 pre TS na vybavenie cyklochodníka príslušným 
mobiliárom – lavičky s operadlom 10 ks a koše 10 ks a vo výške 1 500 eur na vypracovanie 
porealizačného geometrického plánu ako podkladu pre vydanie kolaudačného rozhodnutia 
a následného zápisu do katastra nehnuteľností, čo bude zabezpečovať mesto.  
Skutočnosť k 31.12.2014:  
V pôvodnom rozpočte bolo plánované 4 660 eur na mobiliár – 10 kusov lavičiek a košov, boli 
zakúpené vo výške 4 404 eur. Porealizačný GP bol vypracovaný a bolo uhradené 1 200 eur. 
V zmene rozpočtu bola doplnená čiastka 1 690 eur na  vybudovanie altánku 6-uholníkového tvaru so 
strieškou na trase cyklochodníka a čiastka 4 271 eur na vyasfaltovanie vjazdov na cyklochodník Tajch, 
čo bolo zrealizované za 5 922 eur.  
Vzhľadom k neukončeným rokovaniam týkajúcim sa zámeny časti pozemkov pod cyklochodníkom 
a jeho majetkoprávne vysporiadanie nie je zatiaľ zapísaný do katastra nehnuteľností. Akcia 
z uvedeného dôvodu nie je skolaudovaná.  
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Podprogram 5.5. Oporný múr Šibeničný vrch  
 
Zámer podprogramu: Realizácia opatrení určených OÚŽP v Banskej Štiavnici 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
Cieľ: Odvodnenie cesty, vybudovanie prícestného rigolu, sfunkčnenie kanalizácie, 

vybudovanie oporného múru cesty 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Vybudovanie 1 ks retenčnej nádrže 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

  1 ks retenčnej nádrže  

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka prícestného rigolu v bm 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

  147  

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka dažďovej kanalizácie v bm 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

  175  

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka oporného múru v bm 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

 63  

Skutočná 
hodnota 

   

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

 
Komentár: Výdavky sú určené na výkup pozemku a následné vybudovanie oporného múru za účelom 
splnenia nariadených opatrení. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Výkup pozemkov sa nerealizoval. Akciu je potrebné riešiť komplexne, a 
vzhľadom k  výške finančných nákladov nie je v súčasnej dobe realizovateľná.   
  
Podprogram   5.6.  Chodníky a odstavné plochy    
 
Rekonštrukcia chodníkov na ul.  Cintorínska a Nábrežná 
Odstavná plocha s drveným asfaltom, penetrácia na ul. Pod sekvojou 
Rekonštrukcia chodníka na ul. Školská 

 
Zámery projektu: Zabezpečiť rekonštrukciu chodníkov na ul. Cintorínska, Nábrežná, Školská a Pod 
sekvojou. Vybudovať odstavnú plochu s drveným asfaltom. Zámerom je zlepšiť prostredie pre život.  
 



41 
 

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Vypracovanie PD Chodníky a odstavné plochy TS, ul. Cintorínska, Nábrežná, 

Školská 
Plnenie: splnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Vypracovanie PD   

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

4 –krát po 4 paré  0 0 

Skutočná 
hodnota 

16   

 
Zodpovednosť: Technické služby mesta Nová Baňa 
Cieľ: Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Cintorínska a Nábrežná 
Plnenie: Rekonštrukcia chodníkov, demontáž poškodenej povrchovej zmesi, doplnenie 

obrubníkov, napojenie na vstupy k objektom - realizácia prác bude v 2. polroku. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

ul. Cintorínska – 1 940 m, ul. Nábrežná – 150 m 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

76 400 0 0 

Skutočná 
hodnota 

75 692,85   

Cieľ: Odstavná plocha s drveným asfaltom a penetrácia Pod sekvojou 
Plnenie: Realizácia prác splnená 
Merateľný 
ukazovateľ: 

180 m2 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 500 0 0 

Skutočná 
hodnota 

2 481,76   

Cieľ: Rekonštrukcia chodníka na ulici Školská 
Plnenie: Realizácia prác splnená 
Merateľný 
ukazovateľ: 

450 m 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

10 000 0 0 

Skutočná 
hodnota 

23 126,97   

 

Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 103 227 102 502 
Výdavky na podprogram spolu  0 103 227 102 502 

 
Komentár: Výdavky sú určené na rekonštrukciu chodníkov na uliciach Cintorínska a Nábrežná 
(rekonštrukcia chodníkov, demontáž poškodenej povrchovej zmesi, doplnenie obrubníkov, napojenie 
na vstupy k objektom), Školská (rekonštrukcia chodníkov, demontáž poškodenej povrchovej zmesi, 
doplnenie obrubníkov, napojenie na vstupy k objektom) a Pod sekvojou (rekonštrukcia a rozšírenie 
odstavnej plochy, úprava svahov, zamedzenie zosuvov pôdy, ako aj na vybudovanie odstavnej plochy 
s drveným asfaltom). V súčasnom stave sú predmetné plochy devastované, poškodené a nespôsobilé 
pre strojové čistenie. Po rekonštrukcii dôjde k zlepšeniu prostredia pre život a možnosť strojovej 
úpravy plôch a priľahlých terénov.  
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Skutočnosť k 31.12.2014: 6. zmenou rozpočtu boli schválené výdavky na vypracovanie projektovej 
dokumentácie na akciu „Chodníky a odstavné plochy TS“ na uliciach Cintorínska, Nábrežná, Školská  
(rekonštrukcia chodníkov, demontáž poškodenej povrchovej zmesi, doplnenie obrubníkov, napojenie 
na vstupy k objektom) za účelom vydania stavebného povolenia. PD bola vypracovaná  a náklady za 
PD boli uhradené vo výške 1 200 eur. Na základe PD bolo v mesiaci 08/2014 vydané stavebné 
povolenie príslušným stavebným úradom.  
V prvom polroku prebiehali prípravné práce pre realizáciu jednotlivých etáp. Boli vykonané niektoré 
zamerania, pre prípravu PD. Realizácia prác bola uskutočnená v 2. polroku, rozšírené boli aj 
asfaltované plochy okolo športoviska a v priestore medzi bytovým domom a potokom.  
Po realizácii rekonštrukcií chodníkov na vyššie uvedených uliciach bola akcia prevzatá a následne bolo 
vydané kolaudačné rozhodnutie za účelom užívania.    
 
Podprogram   5.7.  Odstavný pruh pred ZŠ, štúdia    
 
Zámery projektu: Zvýšenie bezpečnosti osôb a žiakov ZŠ  vybudovaním odstavného pruhu 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Rekonštrukciou jestvujúceho chodníka vybudovať odstavný pruh 
Plnenie: Splnené v rozsahu vypracovania štúdie  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Vypracovanie štúdie   

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

6 0 0 

Skutočná 
hodnota 

6   

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

 
Komentár: 8. zmenou rozpočtu roku 2014 boli schválené výdavky na vypracovanie štúdie odstavného 
pruhu ako podkladu pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie a následne pre samotnú realizáciu 
projektu. 
Skutočnosť k 31.12.2014: štúdia bola vypracovaná  a náklady za štúdiu boli uhradené. Po odsúhlasení 
PZ SR, DI Žiar nad Hronom a ďalšími organizáciami  dôjde k vypracovaniu ďalšieho stupňa PD. 
 
 

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
202 153 231 552 221 590 

 
Zámer programu: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz 
na zachovanie a ochranu životného prostredia  
 
Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi - TS 
 
Zámer podprogramu: Mesto bez odpadu 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta  
 
Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi 
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Zámer projektu: Ekonomicky efektívny systém komplexu činností v odpadovom hospodárstve 
mesta, t.j. od miesta vzniku odpadu (občan v meste) po miesto doručenia odberateľskej organizácie 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Prevádzkovanie a údržba zhromaždísk odpadov na území mesta a TS, 

preprava, triedenie, úprava (lisovanie, balenie), skladovanie a expedícia 
separovaných a neseparovaných zložiek KO k odberateľom.   

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 38 38 38 
Skutočná hodnota 38   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkové náklady na separovaný zber (zlisovaných, zabalených, 
kontajnerovaných) zložiek KO v eur/rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 28 560 29 113 29 255 
Skutočná hodnota 20 785,19   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkové náklady na neseparovaný zber zložiek KO v eur/rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 57 121 57 514 57 444 
Skutočná hodnota 89 903,89   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 60 905 86 249 86 249 
700 Kapitálové výdavky 11 040 11 040 1 081 
Výdavky na podprogram spolu  71 945 97 289 87 330 

 
Komentár: Výdavky sú rozpočtované vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie  
odvozu odpadu kuka vozmi, separovaného odpadu, vrecovaného odpadu, zvoz a úpravu bio odpadu 
zo záhrad, verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch a náklady na 
zber odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní. V rámci kapitálových výdavkov je čiastka 11 040 eur 
určená na  projekt a vybudovanie zberného dvora pre separovaný odpad. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Okrem bežných výdavkov na zabezpečenie odvozu odpadu 86 249 eur, bol 
TS poskytnutý kapitálový transfer vo výške 1 081 eur na projektovú dokumentáciu zberného dvora TS. 
Vybudovanie zberného dvora pre odpad sa nerealizovalo.  
                                
Projekt 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov 
 
Zámer projektu: Ekonomicky efektívny systém komplexu činností v biologicky rozložiteľnom 
odpadovom hospodárstve mesta, t.j. od miesta vzniku odpadu (občan v meste) po miesto 
expedovania 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Prevádzkovanie zberovoštiepkovacieho zariadenia (traktor+príves), fekálneho vozidla, 

zhromaždiska odpadov BRKO na území TS, štiepkovanie a expedícia BRKO 
Plnenie: Všetky zariadenia sú prevádzkované podľa potrieb občanov a zúčastnených obcí – 

cieľ je priebežne plnený 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Množstvo spracovaného BRO - biologicky rozložiteľného odpadu v tonách 

Rok 2014 2015 2016 
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Plánovaná 
hodnota 

1 600 1 650  1 650 

Skutočná 
hodnota 

1 307,70   

 Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet motohodín zberovoštiepkovacím zariadením (traktor+príves) BRKO – 
motohodina/rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

300 300 300 

Skutočná 
hodnota 

416   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet najazdených kilometrov fekálnym vozidlom  – km/rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 300 2 300 2 300 

Skutočná 
hodnota 

2 717   

 
 
Cieľ: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to je havarijné 
poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za 
každý rok samostatne 

Plnenie: splnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Ročné poistenie v eur 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

 5 843   

Skutočná 
hodnota 

5 843   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 25 119 25 119 25 119 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  25 119 25 119 25 119 

 
Komentár:  Výdavky sú rozpočtované vo výške 19 276 eur vo forme príspevku Technickým službám 
mesta a predstavujú náklady na činnosť 5 špeciálnych zariadení a to: sacia cisterna s podvozkom, 
rýchlonakladač  s predným a zadným systémom nakladania, drvič odpadov s ťažným zariadením pre 
zapojenie k pohonnej jednotke, pohonná jednotka na úpravu a odvoz BRKO  odpadu a vývoz odpadu 
zo žúmp a kalu zo septikov a vo výške 5 843 eur sú náklady na poistenie vozidiel a techniky, ktoré  
hradí mesto. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Technickým službám bolo na činnosť špeciálnych zariadení zaslané 19 276 
eur a to na úpravu a odvoz BIO odpadu, vývoz odpadových vôd zo žúmp a kalu zo septikov, ktoré sa 
na základe zmluvy vykonávajú v rámci mikroregiónu. Havarijné poistenie bolo uhradené vo výške 
5 843 eur – splnená bola povinnosť vyplývajúca zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.  
 
Podprogram 6.2.  Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na SITU 
 
Zámer podprogramu:  Zmluvné prevzatie komunálnych odpadov spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. 
s miestom expedície tenzometrická váha Nová Baňa 
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Ciele podprogramu: Odovzdanie KO od TS oprávnenej organizácii 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta  
Cieľ: Odovzdanie komunálneho odpadu oprávnenej organizácii vlastniacej certifikované 

vážiace zariadenie v sortimentoch odpadov podľa zmluvných podmienok 
Plnenie: Cieľ bol splnený na 100 % - zabezpečil sa odvoz všetkých neseparovateľných zložiek 

KO k oprávnenej odberateľskej organizácii. Zabezpečili sme všetky legislatívne 
povinnosti v oblasti evidencie a hlásenia o odovzdaných odpadoch a zabezpečili sme 
splnenie všetkých finančných operácii súvisiacich s hore uvedenými povinnosťami. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Tony komunálneho + objemného odpadu (KO) 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 990 2 000 2 010 

Skutočná 
hodnota 

1 958,67   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Tony drobného stavebného odpadu (DSO) 
 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

66 67 68 

Skutočná 
hodnota 

122,53   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Tony nebezpečného odpadu (NO) 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

0,7 0,9 1,0 

Skutočná 
hodnota 

1,91   

Plánovaná hodnota drobného stavebného odpadu - DSO bola 66 ton, skutočná bola vyššia a to 122,53 
ton. Občania boli v oblasti opráv a rekonštrukcii budov aktívnejší, ako v minulých rokoch. 
Plánovaná hodnota nebezpečného odpadu bola 0,7 ton, skutočná bola vyššia a to 1,91 ton. Občania 
boli v oblasti opráv a rekonštrukcii budov aktívnejší, ako v minulých rokoch. 
   
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 81 000 81 000 82 519 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0 
Výdavky na podprogram spolu  81 000 81 000 82 519 

 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu poplatku za uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky na nakladanie s odpadom boli vo výške 81 919 eur. 
Jedná sa o náklady na  nakladanie s komunálnym odpadom (komunálne odpady + veľkoobjemové 
odpady + drobné stavebné odpady) v SITA Slovensko, a.s., vrátane nebezpečného odpadu v zmysle 
zákona o odpadoch. Mesto má podpísané zmluvy s firmou SITA Slovensko, a.s. Bratislava, prevádzka 
Levice, na základe ktorých sa minimálne po dobu 20 rokov odovzdáva komunálny odpad z mesta Nová 
Baňa do prekládkovej stanice SITA, Nová Baňa.  
Okrem toho v I. polroku bola zaplatená suma 600 eur podľa rozhodnutia číslo: 4396302514/4161-
15287/Schl zo dňa 23.5.2014 od SIŽP Banská Bystrica. 
 
 
Podprogram 6.3.  Čistenie verejných komunikácií 
 
Zámer podprogramu:  Čisté mesto 
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Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Projekt 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií – TS 
 
Zámer projektu: Ručné čistenie mesta  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť  čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií  
Plnenie: Zabezpečilo sa vyčistenie všetkých znečistených priestranstiev a komunikácií 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Priemerné náklady na ručné čistenie mesta v eur/rok 
 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

8 909 8 909 8 909 

Skutočná 
hodnota 

8 909   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 7 618 8 873 8 873 
700 Kapitálové výdavky 0  0 0 
Výdavky na podprogram spolu  7 618 8 873 8 873 

 
Komentár: Výdavky sú rozpočtované vo forme príspevku Technickým službám mesta na čistenie 
verejných komunikácií. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Technickým službám mesta bolo zaslané 8 873 eur na zabezpečenie čistenia 
verejného priestranstva. Tu bolo zaúčtované aj čistenie mesta po jarmoku. Podľa potreby boli čistené 
priestory okolo kontajnerov na sídliskách a okolo zberných miest vrecovaného odpadu. Priestranstvá 
mesta boli čistené pracovníčkou TS.  
 
Projekt 6.3.2. Čistiaca technika 
 
Zámer projektu: Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť  čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou 

technikou 
Plnenie: Technika počas celého roka bola kvalitná a zabezpečilo sa vyčistenie všetkých 

znečistených priestranstiev a komunikácií 
Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

200 200 200 

Skutočná 
hodnota 

205   

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

Plnenie: Splnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Ročné poistenie v eurách 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 269 5 269  
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Skutočná 
hodnota 

5 269   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 16 471 16 471 16 471 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  16 471 16 471 16 471 

 
Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb 
mesta vo výške 11 202 eur a na úhradu ročného havarijného poistného za zametacie a čistiace vozidlá 
vo výške 5 269 eur, ktoré uhrádza mesto. 
Skutočnosť k 31.12.2014: TS mesta boli zaslané finančné prostriedky na čistenie mesta vo výške      
11 202 eur. Strojmi boli vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a ostatné verejné 
priestranstvá od posypového materiálu. Vo zvýšenej miere bolo vykonané čistenie rigolov a kosenie 
krovín traktorom na uliciach Prírodná, Kolibská, Poliačikova, Záhrb, Kútovská cesta, Čierny lúh, Bačova 
cesta, Laznícka cesta, Májová, Kamenárska, Viničná, Sedlová cesta.  
Ročné havarijné poistenie vozidiel a techniky projektu „Nákup čistiacej techniky“ bolo v mesiaci 
07/2014 uhradené vo výške 5 269 eur a tým bola  splnená povinnosť vyplývajúca zo zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 
 
 
Podprogram 6.4. Manipulačná plocha na Hornom dvore TS        
 
Zámery projektu: Vybudovanie manipulačnej plochy na Hornom dvore Technických služieb mesta. 
 
Zodpovednosť: Technické služby mesta Nová Baňa  
Cieľ: Manipulačná plocha na Hornom dvore TS 
Plnenie: Vytvorenie manipulačnej plochy pre úpravu BRKO 
Merateľný 
ukazovateľ: 

90 m2 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1900 0 0 

Skutočná 
hodnota 

378,43   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 1 900 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 1 900 0 

 
Komentár: V štvrtej zmene rozpočtu bol zavedený nový podprogram Manipulačná plocha TS. V 
súčasnosti je drvený materiál BRKO rozložený na Hornom dvore TS. Je potrebné premiešať ho 
a nakladať s ním v súlade so zámerom projektu, na ktorý boli zakúpené prostriedky – traktor 
s drvičom New Holland a ZAGO. Manipulačná plocha bude slúžiť na hore uvedené účely.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Prípravy na realizáciu sú ukončené. Realizácia bola z plánovaných 1 900 eur 
v rozsahu 378,43 eur. Pre nedostatočné kapacity a nepriaznivé počasie akcia nebola zrealizovaná.  
 
 
Podprogram 6.5 – Kontajnerové stojiská  
 
Zámery podprogramu: Vytvoriť podmienky pre skrášlenie okolia, udržanie čistoty  a zlepšenie 
kvality životného prostredia vhodným ukladaním domového komunálneho odpadu na  území mesta 
Nová Baňa na miesta na to určené ( na sídliskách a pri bytových domoch). 
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Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta  
Cieľ: Zabezpečiť u vlastníkov resp., správcov BD vybudovanie  stojísk  
Plnenie: Splnené v rozsahu vypracovania PD 
Merateľný ukazovateľ: PD  kontajnerových stojísk domového komunálneho odpadu  
Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 6 paré 0  
Skutočná hodnota 6 paré   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 900 900 
Výdavky na podprogram spolu  0 900 900 

 
 Komentár: Výdavky boli určené na vypracovanie projektovej dokumentácie zhromaždísk – 

kontajnerových stojísk na sídliskách  a pri bytových domoch v jednotnom štýle pre účely ich 
následného vybudovania vlastníkmi resp. správcami bytových domov. 
Skutočnosť k 31.12.2014: PD bola vypracovaná a výdavky vo výške 900 eur za PD boli uhradené. 
   
 

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

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
85 856 160 617 143 001 

 
                                 
Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory 
 
Zámer podprogramu: Udržať budovy v dobrom technickom stave. 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
Cieľ: Udržať sa na trhu s prenájmom nehnuteľností 
Plnenie: Pre zabezpečenie cieľa programu sa snažíme udržať budovy v dobrom stave, 

zabezpečujeme funkčnosť a bezporuchovosť prenajímaných budov. Boli vykonané  
opravy a realizovali sa práce na zabezpečenie bezporuchovosti prenajímaných budov 
menšieho rozsahu, opravy WC, opravy kanalizačnej stupačky na Bernolákovej 13. 
Zrealizovala sa výmena umývadla a WC na Bernolákovej 11. Operatívne sa odstránili 
prevádzkové problémy v prenajatých nehnuteľnostiach – oprava elektroinštalácie na 
budove Banícke námestie č .1, oprava vodovodného potrubia v priestoroch radničnej 
vinárne, elektro opravy v priestoroch budovy Bernolákova 11.   
Pre zlepšenie kvality prenajímaných budov sa zabezpečila strieška pred vstupom do 
nebytových priestorov na Bernolákovej súp.č. 1355 a odkúpenie laminátovej podlahy 
po predchádzajúcom nájomcov v kancelárii  na ulici Bernolákovej č. 11.                                                                                     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prenajímaných budov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

15 15 15 

Skutočná 
hodnota 

15   

  
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
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600 Bežné výdavky 85 856 120 617 105 766 
700 Kapitálové výdavky 0 40 000 37 235 
Výdavky na podprogram spolu  85 856 160 617 143 001 

 
Komentár: Výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je najväčšia 
položka rozpočtu 44 846 eur,  poistné, revízie objektov, kominárske služby, nájomné, materiál, ale aj 
na ich údržbu. V rámci údržby sa plánuje oprava strechy a atiky na budove radnice za 10 000 eur. 
Čiastka 12 470 eur je určená na demoláciu časti objektu bananárne a ostatné výdavky na 
odstraňovanie nepredvídaných závad vo výške 5 000 eur. V súvislosti s podpísaním novej poistnej 
zmluvy na poistenie majetku trhovou cenou sa zvyšujú platby poistného za prenajímaný majetok. 
Skutočnosť k 31.12.2014:  
Bežné výdavky 
Výdavky za údržbu a prevádzku prenajímaného majetku predstavujú čiastku 105 766 eur.  Z toho : 
Elektrická energia – 17 582 eur  
Výdavky predstavujú zálohové platby za prenajímané nehnuteľnosti a neobsadené budovy : 
 –  zálohy za 1. polrok 2014 – 13 623 eur 
-  vyúčtovanie spotreby za 2. polrok 2013 – 3 959 eur  
Teplo – 8 722 eur                                                                                                                                                                                            
Náklady predstavujú výdavky za doplatok za spotrebu tepla  pre firmu STING ITEC za objekt Nábrežná 
21 doplatok za rok 2013 - 682 eur 
Doplatok za spotrebu tepla za neobsadené priestory : 
kancelárie Bernolákova 11– býv. DS I.+II.poschodie + prízemie, zasadačka- teplo v cene nájmu, 
Podnikateľské centrum  Námestie slobody 2 -   596 eur 
Zálohy za 1. polrok za voľné nebytové priestory  a zasadačku (STEP) – 5 431 eur 
Odpočet odberných miest, výmena kapilár, rozúčtovanie nákladov Nábrežná 21 – 13 eur 
Záloha za 1. polrok 2014 – Nábrežná 21 – 2 000 eur 
Plyn – 7 518 eur 
Výdavky predstavujú  : 
-zálohové platby za odberné miesta: SSŠ – Školská 25, Bernolákovu 3, Cintorínsku 3, Cintorínsku 7, 
Kalvársku 37, M.R.Štefánika 27 , A. Kmeťa 7, za  spotrebu plynu  za odberné miesto za 2. polrok 2013 
a 1. polrok 2014 - Bernolákova 3 a za vyhodnotenie podružných meračov na odberných miestach – 
Bernolákova 3, Školská 25. 
Voda – 6 173 eur 
Výdavky v čiastke  4 408 eur sú za spotrebu vody v prenajatých nebytových priestoroch a 1 765 eur 
predstavujú výdavky za zrážkovú vodu za prenajímané budovy a za neobsadené, prázdne  budovy.  
Materiál – 550 eur 
- nové umývadlo a WC - Bernolákova 11 – 285 eur 
- zakúpenie plastovej tabule – rekonštrukcia sv. Trojice – 140 eur 
- brano – otvárací systém – Bernolákova 11 - 38 eur 
- sifóny, ventíly, hadice, plavák, koleno na umývadlo, žiarivka - Bernolákova 11, Kalvárska 37 – 37 eur 
- zakúpenie kovového kontajnera pre nájomcov – Školská 25 - 28 eur 
- ventily, hadica, plavák, žiarovka – 12 eur 
- tabuľky – nepovolaným vstup – oplotenie budovy - 10 eur 
Údržba budov, priestorov, objektov –  47 191 eur 
V rámci opravy a údržby budov boli vykonané nasledovné práce : 
- obnova fasády budovy radnice (oprava a náter troch strán budovy, odvodnenie južnej a východnej 
strany, náter mreží)  – 32 192 eur 
- klampiarske práce  (komplet žľaby a zvody)– múzeum – 6 714 eur 
- očistenie a náter šindla – 3 700 eur 
- rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie – Zvonička – Hájska 39 – 1 014 eur 
- náter okien vonkajšej strany  – budova múzea – 1 357 eur 
- práce vo výškach – inštalácia siete proti vtáctvu – 756 eur 
- výroba striešky – pred vchodom RZS – Bernolákova  s. č. 1355– 361 eur 
- odstraňovanie závad na vonkajšom osvetlení – Zvonička – 330 eur 
- plošina na zabezpečenie opravy žľabov – múzeum  – 212 eur 
- kancelária DS – odkúpenie plávajúcej podlahy – 200 eur 
- kúpa kovovej mreže – vstupné dvere Cintorínska 3 – 100 eur 
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- oprava elektroinštalácie – Banícke námestie 1 – 62 eur 
- preprava a položenie betónového poklopu na skruž  pred KD Štále – 50 eur 
- oprava kanalizačnej stupačky – Bernolákova 13 – 49 eur 
- oprava žľabov na budove – radnica – 34 eur 
- elektro- práce – chodby a soc. zariadenie  Bernolákova 11– 32 eur  
- oprava vodovodného potrubia – priestory radničnej vinárne – 28 eur 
Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov – 635 eur 
- za prenájom pozemku pod AS od Železníc SR – 635 eur  
Všeobecné služby –  1 388 eur 
- prehliadka a odborná skúška el. inštalácie – Školská 25, Osvety 14, Bernolákova 3 – 421 eur 
- statický posudok – budova zničená požiarom Kollárova, súp.č. 349 - 350 eur 
- prehliadka a odborná skúška el. inštalácie – Zvonička – 220 eur 
- servisné a odborné prehliadky plynových kotlov – Bernolákova 3, Školská 25, Kalvárska 37 – 173 eur  
- odvoz kalu – septík – KD Štále – 151 eur 
- odmena mandatárovi – 33 eur  
- zakúpenie fabky, visiaceho zámku – Cintorínska 3 – 15 eur 
- výroba kľúčov, zakúpenie zámkov (M.R.Štefánika 27, Zvonica, Bernolákova 11) – 25 eur   
Špeciálne služby -  13 333 eur 
- odstránenie časti stavby bývalej bananárne – 11 852 eur 
- centrálne verejné obstarávanie zemného plynu –  805 eur 
- centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie – 506 eur 
- znalecký posudok Zvonica – zaradenie do inventarizácie – 170 eur 
Poistné –  1 385 eur 
Alikvotná časť poistného za prenajaté nebytové priestory 
Vrátené príjmy minulých rokov – 1 289 eur 
- preplatky na kúrení – zálohy z roku 2013 : 
Bernolákova 3 (Spojená škola, Záchranná a dopravná služba, a.s.)   – 802 eur 
Školská 25 (Interiér-exteriér štúdio, s.r.o.) - 94 eur 
- vrátenie preplatku za vyťažené tony – lom Čičerka 393 eur 
 
Kapitálové výdavky: V zmene rozpočtu boli schválené kapitálové výdavky vo výške 40 000 eur na  
rekonštrukciu priestorov v objekte M.R.Štefánika 27 a výstavbu samostatne stojacej garáže pri objekte 
pre účel dlhodobého prenájmu priestorov Dobrovoľnému hasičskému zboru Nová Baňa. Finančné 
prostriedky boli plánované nasledovne: 600 eur - projektová dokumentácia, 13 000 eur - výstavba 
garáže, 26 400 eur - rekonštrukcia priestorov administratívnej budovy. Z dôvodu dodatočnej potreby 
väčšej garáže pre parkovanie väčšieho hasičského vozidla, ako bolo plánované, sa výstavba garáže 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov neuskutočnila a prostriedky určené na výstavbu 13 000 
eur, boli presunuté na rekonštrukciu priestorov administratívnej budovy, kde počas realizácie 
rekonštrukcie vznikli navýšené nároky na realizáciu, ako bolo pôvodne plánované. Boli vymenené 
pôvodné okná a dvere za plastové v sume 5 760 eur, vymenený plynový kotol a nainštalované 
termohlavice 2 837 eur, nainštalovaná kuchynská linka 552 eur, opravené žľaby a nainštalované kryty 
na komíny 97 eur a prevedené stavebné úpravy v hodnote 27 389 eur (stierky v celom objekte, 
komplet elektroinštalácia, odvodnenie vnútorných priestorov systémom IGLU, odvodnenie vonkajšieho 
priestoru drenážami, obklady a dlažby v kúpeľniach, plávajúce podlahy a dlažby v celom objekte, 
nátery stien a zárubní, náter fasády, odstránenie priečky...). Celkovo sa na rekonštrukciu vyčerpalo 
36 635 eur a bola zhotovená projektová dokumentácia na garáž prispôsobenú novým podmienkam 
v sume 600 eur, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie. 
 

 
Program 8. Prostredie pre život 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
256 843 411 336 280 882 

 
Zámer programu: Príjemné prostredie pre spokojný život obyvateľov mesta Nová Baňa 
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Ciele podprogramu: Tvorba moderných verejných priestorov pre život, prácu a oddych obyvateľov 
mesta  
 
Podprogram 8.1. Spoločná správa – TS 
 
Zámer podprogramu: Efektívna administratíva TS prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu 
cieľov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Kompletné administratívne služby TS 
Plnenie: Boli realizované kompletné administratívne služby, čím sa zabezpečil chod TS 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet administratívnych pracovníkov TS 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

5   

                         
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 125 926 134 240 127 617 
700 Kapitálové výdavky 0 6 176 2 123 
Výdavky na podprogram spolu  125 926 140 416 129 740 

 
Komentár: Podprogram zahŕňa kompletné administratívne služby TS na zabezpečenie všetkých aktivít, 
riadenie celej činnosti, ekonomika, personalistika, mzdová agenda, fakturácia, zásobovanie, skladové 
hospodárstvo, archivácia, správa budov a inventáru, ochrana a bezpečnosť pri práci, pracovná 
zdravotná služba, strážna služba. V rámci výdavkov je čiastka 600 eur účelová na zakúpenie počítača 
a programového vybavenia. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Bežné a účelové výdavky na administratívnu činnosť TS boli z plánovaných 
134 240 eur zaslané vo výške 127 617 eur. Prekročenie finančných prostriedkov bolo spôsobené 
zvýšenými poplatkami za strážnu službu oproti minulému roku.  
Počítače a programové vybavenie - 1 200 eur, zrealizované a uvedené do používania. 
TS mesta boli pridané kapitálové zdroje na prístrešok a kamerový systém vo výške 6 176 eur. Na 
kamerový systém a prístrešok sa minulo 2 123 eur. 
 
 

Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami 
 
Zámer podprogramu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými 
vodami 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
 
Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV 
 
Zámer projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch 
Plnenie: Splnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet kontrol odborne spôsobilými osobami 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 4 4 4 
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hodnota 
Skutočná 
hodnota 

4   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 6 273 6 273 6 219 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0  
Výdavky na podprogram spolu  6 273 6 273 6 219 

 
Komentár: Výdavky sú na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby odborne spôsobilou 
osobou na prevádzku ČOV Tajch. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Výkony a  činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej bezproblémový 
chod prevádzky ČOV Tajch Nová Baňa boli priebežne mesačne fakturované a následne uhrádzané. 
Ďalšie výdavky súvisia s úhradou poistenia za environmentálnu škodu a zabezpečením zbernej nádoby 
na zhrabky. 
 
Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3 
 
Zámer projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
Cieľ: Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3 
Plnenie: Priebežne sa plní 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet kontrol odborne spôsobilými osobami 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

12   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 

Skutočná 
hodnota 

1   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 538  538  538  
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  538 538 538 

 
Komentár: Výdavky sú určené na činnosť odborne spôsobilej osobe zabezpečujúcej výkon kontrol. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Výkony a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej bezproblémový 
chod prevádzky lapača ropných látok na KBV Hrádza Nová Baňa boli mesačne fakturované a následne 
uhrádzané.  
  
Podprogram 8.3.Kanalizačný zberač ul. Kamenárska 
 
Zámer podprogramu: Vysporiadanie záväzkov z nerealizovaného projektu  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
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Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 

Skutočnosť k 31.12.2014: Zo strany zhotoviteľa predmetného neuskutočneného projektu podaná 
žaloba na Mesto Nová Baňa. Výsledok bude známy až po vyriešení súdneho sporu.    
 
Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch – bezpečnostný dohľad 
 
Zámer podprogramu: Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov a občanov na vodnej nádrži Tajch 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť odbornú prehliadku VN Tajch a technicko-bezpečnostné opatrenia  
Plnenie: Priebežne sa plní 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Kontrolná odborná obhliadka Tajch 2 krát 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Záverečná správa za rok  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 

Skutočná 
hodnota 

1   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet kontrolných meraní ročne  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

12   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Etapová správa za roky 2010 - 2013 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 0 0 

Skutočná 
hodnota 

1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 1 932 1 932 1 932 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 932 1 932 1 932 

 
Komentár: Výdavky sú určené na každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch a na 
vypracovanie etapovej správy vodnej stavby za roky 2010 - 2013.   
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky boli za výkon a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej  
technicko - bezpečnostný dohľad na vodnej nádrži Tajch a vykonanie kontrolných obhliadok v 03/2014 
a   v 11/2014 . 
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Podprogram 8.5. Verejná zeleň - TS 
 
Zámer podprogramu: Mesto, ktoré udržiava verejnú zeleň 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Údržba verejnej zelene 
Plnenie: Sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu záhonov, rez stromov, krov 

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet m2 kosenej zelene celkom za rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

373 091 373 091 373 091 

Skutočná 
hodnota 

437 469   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet kusov vysadenej vysokej zelene 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

15 16 17 

Skutočná 
hodnota 

7   

Cieľ: Úprava terénu verejnej zelene pri časti chodníka ul. Hrádza  
Plnenie: Splnené – podzemné siete vytýčené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Protokoly o vytýčení  sietí v teréne 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

60 m2 0 0 

Skutočná 
hodnota 

60 m2   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 45 078 52 540 52 472 
700 Kapitálové výdavky 0 7 200 7 188 
Výdavky na podprogram spolu  45 078 59 740 59 660 

Komentár: V rámci príspevku pre TS sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene v meste a to   
najmä na sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu,  rez stromov, krov a šípových ruží, 
strihanie živých plotov, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, pravidelné kosenie 
trávnatých plôch verejnej zelene, chemické ošetrenie – zneškodnenie burín a pod.  
Skutočnosť k 31.12.2014:  
Bežné výdavky - bola vykonávaná pravidelná údržba zelene. V 5.zmene rozpočtu boli TS presunuté 
účelové prostriedky vo výške 2 000 eur na kosenie dodávateľským spôsobom a v 8. zmene rozpočtu  
presun vo výške 5 312 eur na PHM a servis, údržbu a opravy. Bežný príspevok bol poskytnutý vo 
výške 52 390 eur.  
Výdavky mesta vo výške 150 eur boli určené na zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí za účelom 
úpravy terénu verejnej zelene pri časti chodníka na ul. Hrádza. V mesiaci 11/2014 bolo na základe 
objednávky spoločnosťou Slovak Telekom a.s. v teréne vytýčené podzemné zariadenie – t.j. telefónne 
káble o čom bol spísaný protokol. Keďže pre následnú úpravu terénu, ktorú realizovali TS mesta, 
postačovalo vytýčenie len telefónnych zariadení, čo stálo len 82 eur.  
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Kapitálové výdavky: V zmene rozpočtu mesta bol TS schválený kapitálový príspevok  vo výške 
7 200 eur na zakúpenie kosačky. Finančné prostriedky boli TS poskytnuté vo výške 7 188 eur na 
kosačku. 
 
Podprogram 8.6. Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov 
 
Zámer podprogramu: Mesto, ktoré myslí na budúcnosť. Kvalitný život obyvateľov mesta 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
Cieľ: Podpora rozvojových zámerov mesta a rozvojových iniciatív pre mesto                                 
Plnenie  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet realizovaných akcií 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 500 500 80 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  500 500 80 

 
Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípadnou prípravou projektov. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky boli na zakúpenie kolkov pre výber listov vlastníctva potrebných k 
predloženie  monitorovacej správy už zrealizovaných  projektu – Rekonštrukcia ZŠ J. Zemana v Novej 
Bani a Modernizácie  verejného osvetlenia. 
 
Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie - TS 
  
Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste. Zabezpečiť maximálnu 

efektívnosť a bezpečnosť VO. 100 % = 896 svetelných bodov 
Plnenie: TS vykonávali bežnú údržbu a opravy VO, montáž a demontáž vianočnej výzdoby 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet funkčných svetelných bodov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

896 896 896 

Skutočná 
hodnota 

992   

  
Cieľ: Poistenie majetku mesta -  svietidiel a rozvádzačov z predmetného projektu proti 

živelným pohromám, vandalizmu a odcudzeniu  za každý rok samostatne. 
Plnenie: splnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Ročné poistenie vo výške plnenia 215 eur 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

215 215  215 

Skutočná 215   
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hodnota 
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 48 383 50 463 50 462 
700 Kapitálové výdavky 0 300 300 
Výdavky na podprogram spolu  48 383 50 763 50 762 

 
Komentár: V projekte sú rozpočtované prostriedky na platbu za elektrickú energiu spotrebovanú 
v rámci verejného osvetlenia a náklady spojené s jeho prevádzkou, ktoré mesto rieši formou príspevku  
Skutočnosť k 31.12.2014: TS bol poskytnutý bežný príspevok vo výške 50 248 eur. TS vykonávali 
bežnú údržbu a opravy VO. V zmene rozpočtu bola schválená kapitálová čiastka 300 eur na osvetlenie 
Pod sekvojou. Napriek výmene žiaroviek verejného osvetlenia za úsporné v minulom období boli 
náklady na elektrickú energiu vyššie, ako pôvodný schválený rozpočet. Je tak z dôvodu, že na žiadosť 
viacerých obyvateľov mesta Nová Baňa sa na niektorých uliciach mesta svietilo počas celej noci. 
V 4. zmene rozpočtu sa navrhlo v rámci projektu Modernizácia verejného osvetlenia poistenie majetku 
mesta  - svietidiel a rozvádzačov a to proti živelným pohromám, vandalizmu a odcudzeniu. 
V monitorovacej správe sa predpokladá, že ich máme poistené. Ročné poistné je 215 eur. Poistka bola 
uzatvorená, ročné poistné uhradené. 
 
Podprogram 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečenie hygienických služieb pre občanov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Prevádzka mestských WC 
Plnenie: WC slúžili občanom mesta k ich plnej spokojnosti. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Náklady na prevádzku WC/rok  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

12 016 12 016 12 016 

Skutočná 
hodnota 

11 115,21   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2eur/občan) 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 500 1 500 1 500 

Skutočná 
hodnota 

1 116,80   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 10 516 10 516 10 516 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  10 516 10 516 10 516 

 
Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre 
občanov vo verejných WC. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Bola zabezpečená prevádzka mestských WC v sume 10 516 eur. Plánované 
vlastné príjmy tvorili 1 500 eur. Prevádzkovanie verejných WC je každoročne stratové. Je to ale služba 
verejnosti ťažko ovplyvniteľná prevádzkou.  
 
 



57 
 

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – prevádzka cintorína - TS 
 
Zámer podprogramu: Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečenie prevádzky a údržby pohrebiska 
Plnenie: Bola zabezpečená starostlivosť o celé pohrebisko vrátane jeho trávnatých plôch, 

chodníkov a iného vybavenia pohrebiska. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet udržiavaných pohrebísk 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 

Skutočná 
hodnota 

1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 11 752 12 602 12 548 
700 Kapitálové výdavky 4 990 4 990 704 
Výdavky na podprogram spolu  16 742 17 592 13 252 

 
Komentár: Výdavky sú rozpočtované vo forme príspevku Technickým službám na výkon správy 
pohrebiska – starostlivosť o objekt domu smútku a areál cintorína. V rámci poskytnutých bežných 
výdavkov sú aj účelové výdavky 600 eur na zakúpenie počítača a programového vybavenia na cintorín 
a 3 000 eur na opravu osvetlenia, rozhlasu a vody na cintoríne a investičné výdavky vo výške 4 990 
eur sú určené na vybudovanie urnového múru, čo sa nestihlo v roku 2013. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Bola zabezpečená starostlivosť o celé pohrebisko vrátane jeho trávnatých 
plôch a chodníkov. 
Urnový múr – 4 990 eur – čerpanie finančných prostriedkov bolo v sume 704 eur.  
Počítače a programové vybavenie – 546 eur boli zakúpené. 
Oprava osvetlenia, rozhlasu, vody – 3 000 eur. 
 
Podprogram 8.10. Rekreačné a športové služby - TS 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o priestor pre rekreačné aktivity občanov mesta i turistov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Udržiavaná plocha areálu Tajch  
Plnenie: Starostlivosť o čistotu a údržbu zelene bola zabezpečená v požadovanom rozsahu. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Veľkosť udržiavanej plochy v m2 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

74 260 74 260 74 260 

Skutočná 
hodnota 

74 260   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet kosení/rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

6   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
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Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 955 1 075 1 075 
700 Kapitálové výdavky 0 168 168 
Výdavky na podprogram spolu  955 1 243 1 243 

 
Komentár: Rozpočtované výdavky formou príspevku pre TS sú na starostlivosť o čistotu areálu 
rekreačného strediska Tajch a na prevádzku chaty v správe TS na Tajchu.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Starostlivosť o čistotu a údržbu zelene bola zabezpečená v požadovanom 
rozsahu. PD pre 4 detské ihriská – 168 eur - zrealizované a uvedené do užívania. Poskytnutý bežný 
príspevok od zriaďovateľa bol vo výške 1 075 eur.  
 
Podprogram 8.12. WC  a sprchy Tajch   
 
Zámer podprogramu:  Zvýšenie občianskej vybavenosti v danej lokalite 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s TS mesta 
Cieľ: Vybudovanie verejných WC a spŕch na Tajchu 
Plnenie:  Nesplnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Realizácia stavebnej akcie  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1   

Skutočná 
hodnota 

0   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 85 123 250 
Výdavky na podprogram spolu  0 85 123 250 

 

Komentár: V  4. zmene rozpočtu roku 2014 bol doplnený podprogram s výdavkom 120 000 eur  
výdavky boli určené na vybudovanie WC a spŕch na Tajchu pre verejnosť  na rekreačné účely. 
V objekte sa navrhuje bufet, požičovňa bicyklov a WC so sprchami. Následne z dôvodu nerealizácie 
akcie a potreby zdrojov bol rozpočet znížený na 85 123 eur. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Na základe  realizovaného  verejného obstarávania bola dňa 29.9.2014 
s úspešným uchádzačom UNISTAV NB s.r.o, Nová Baňa ako zhotoviteľom stavebných prác uzatvorená 
Zmluva o dielo  na realizáciu predmetnej akcie. Výdavky na realizáciu neboli čerpané z dôvodu, že 
zhotoviteľ mal ešte rozpracované  ďalšie stavebné akcie pre mesto s termínom ukončenia 15.12.2014, 
ďalším faktorom zmeny začiatku prác boli poveternostné podmienky a blížiace sa zimné obdobie. 
V zmysle zmluvy o dielo je termín dokončenia predmetnej akcie 30.4.2015. Čiastka 250 eur je za  
spracovanie vizualizácie objektu WC a sprchy. Akcia prechádza do roku 2015. 
 
Podprogram 8.13. Rozhľadňa Háj  
 
Zámer podprogramu:  Dobudovanie náučného chodníka 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta  
Cieľ: Vybudovanie rozhľadne na Háji 
Plnenie: Len PD a prípravné práce, veža sa nezrealizovala 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Realizácia stavebnej akcie  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1   
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Skutočná 
hodnota 

0   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 36 700 6 690 
Výdavky na podprogram spolu  0 36 700 6 690 

 

Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie rozhľadne na Háji, ktorá by bola dominantnou 
atrakciou z piatich stanovísk náučného turistického chodníka. 
Skutočnosť k 31.12.2014: V pôvodnom rozpočte tento podprogram nefiguroval. V priebehu roka 
vznikla požiadavka na realizáciu tohto zámeru a bolo vyčlenených 36 700 eur z kapitálových 
prostriedkov. Z toho 6 700 eur na projektovú dokumentáciu a prípravné práce a 30 000 eur na 
samotnú realizáciu výstavby rozhľadne. Po internetovej ankete na stránke mesta, do ktorej boli 
zapojení obyvatelia, sa z pôvodnej myšlienky jednoduchej drevenej konštrukcie rozhľadne priklonilo ku 
kombinácii kameň - drevo s časovo a finančne náročnejším prevedením, čo spôsobilo, že stavba 
nebola zrealizovaná z nedostatku času a financií. Uskutočnené boli  prípravné práce (zameranie, 
prieskumné výkopy) a vypracovaná projektová dokumentácia architektom, na ktorú bolo vydané 
stavebné povolenie. Prípravné práce a projektová dokumentácia boli zrealizované v sume    6 690 eur. 
 

 

Program 9. Šport 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
61 091 72 548 69 918 

 
Zámer programu: Zabezpečenie športovej činnosti pre občanov mesta Nová Baňa 
 
Ciele programu: Široké spektrum športových podujatí, prevádzkyschopnosť štadióna, športovísk, 
dotácie športovým klubom a rekreácia zamestnancov v chatovej oblasti Tajch 
 
Podprogram 9.1. Rekreačné a športové služby - chata 
 
Zámer podprogramu: Vytvorenie kultúrneho prostredia v rekreačnej oblasti Tajch, na zabezpečenie 
rekreácie pre rodiny zamestnancov MsÚ a školských zariadení. 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne trávenie voľného času v kruhu rodiny 
Plnenie: Chata je vyhľadávaným miestom pre oddych zamestnancov s rodinami. Začiatkom 

roka je vytvorený harmonogram obsadenosti chaty.   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zamestnancov,  ktorí využili možnosť rekreácie 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

15 20 20 

Skutočná 
hodnota 

19   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 830 830 659 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  830 830 659 
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Komentár: : Výdavky sú určené na úhradu energií a prevádzku chaty na Tajchu.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky boli použité za spotrebu elektrickej energie a vody 605 eur a 54 
eur na čistiace prostriedky. 
 
Podprogram 9.2. Šport 
 
Zámer podprogramu: Udržať širšiu ponuku športových podujatí pre občanov, so zameraním hlavne 
na deti a mládež. 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Zlepšovať tradičné športové podujatia v meste, zopakovať úspešné nové 

podujatia, pokračovať v organizácii nových podujatí v spolupráci s miestnymi 
športovými klubmi a ďalej sa podieľať  na spoluorganizovaní ich akcií 

Plnenie: Tradičné športové podujatia v meste sme sa snažili spestriť organizačnými 
zmenami či lepším materiálnym zabezpečením. Na Vyhlásenie najlepších 
športovcov sme mali zaujímavého hosťa – Luciu Kevickú – majsterku sveta vo 
freestyle s loptou. V rámci príležitostných podujatí sme pripravili otvorenie nových 
detských ihrísk na Školskej a Nábrežnej ulici, na jeseň to bolo otvorenie 
Petangového ihriska na Nábrežnej ulici. 
Novinkou bola prednáška a praktická ukážka severskej chôdze – Nordic walking, 
ktorá je v súčasnosti veľmi populárna a propagovaná ako jednoduchý šport. Po 
prvýkrát sme sa ako mesto zapojili do celonárodnej súťaže Do práce na bicykli, 
v ktorej sme mali zapojených 9 súťažných tímov zo 6 firiem z nášho mesta, spolu 
28 súťažiacich. Ako mesto sme sa umiestnili z 30 zúčastnených na 24. mieste. 
V rámci spolupráce s miestnymi školami sme podporili Školskú florbalovú ligu 
o pohár primátora mesta, športové podujatia školy v rámci Týždňa športu pre 
všetkých a Štafetový beh o pohár primátora mesta sme usporiadali v novom 
termíne (mimo Týždňa športu pre všetkých), aby sme mu opäť vrátili jeho 
postavenie medzi športovými podujatiami školy a mesta. 
V rámci 11. ročníka Týždňa športu pre všetkých sme okrem opakujúcich sa 
športových aktivít pripravili v spolupráci s ŠK a OZ aj nové, ktorými boli dva 
tenisové turnaje pre deti a pre mládež, hokejbal a beh hore Drozdovom.  
Pokračujeme v úspešnom bežeckom podujatí Tajchová osmička a Beh zdravia, 
ktoré nadobúda väčší charakter a je oň veľký záujem.  
V rámci podpory turistického ruchu a aktívneho trávenia voľného času sme sa 
podieľali na organizácií slávnostného otvorenie nového Náučného chodníka 
Zvonička (kultúrny program, propagácia, organizačné zabezpečenie ...). 
Pri spolupráci so športovými klubmi sme sa podieľali na spoluorganizácii, 
propagácii, zabezpečení ozvučenia a materiálnom zabezpečení športových 
podujatí. Prostredníctvom poskytnutia dotácií cez transfery z rozpočtu mesta sme 
podporili ďalšie aktívne športové kluby ktoré pracujú s deťmi a mládežou a tým aj 
reprezentáciu mesta a športové dianie v našom meste. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet športových akcií organizovaných mestom 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 3 

Skutočná 
hodnota 

10   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 3 

Skutočná 
hodnota 

9   

 
K 31.12.2014 bolo v rámci športu uskutočnených spolu 19 podujatí.   
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Mesto bolo hlavným organizátorom 10 podujatí: 
- Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2013, Otvorenie detských ihrísk na 

Školskej a Nábrežnej ulici, Nordic walking – Severská chôdza – beseda s inštruktorkou, Nordic 
walking - praktická ukážka v teréne, Prvomájový výstup najmenších na Zvoničku, Do práce na 
bicykli – celonárodná súťaž na podporu cyklodopravy v mestách, 11. ročník Týždňa športu pre 
všetkých, Mesto v pohybe, Tajchová osmička, Beh zdravia a Otvorenie petangového ihriska   

mesto bolo spoluorganizátorom na 9 podujatiach: 
- 44. ročník Zimného turistického prechodu Pohronským Inovcom, XXIII. ročník Štafetového 

behu Novobanských škôl o pohár primátora mesta, 3. ročník Obranárskeho preteku o pohár 
primátora mesta, Finálový turnaj Školskej florbalovej ligy o pohár primátora mesta, 3. ročník 
Ľahkoatletického mítingu, Filmový festival športových aktivít MEDZI NEBOM A ZEMOU, 
Otvorenie Novobanských MTB trás, Memoriál PhDr. Pavla Hrčku – šachový turnaj 3. ročník, 
Mikulášsky volejbalový turnaj Novobanských škôl  

Podporili sme 
(trofeje, medaily, drobné vecné dary, pitný režim, ozvučenie ...)  

- 10. ročník Školskej florbalovej ligy o pohár primátora mesta (ZŠ J. Zemana) 
- Tenisovú ligu o pohár primátora mesta (ŠK POOLO) 
- Otvorenie Bike a Free run parku na ulici Pod sekvojou (dobrovoľníci) 
- Filmový festival športových aktivít Medzi nebom a zemou (Peter Gajdoš) 
- Majstrovstvá Slovenska v Brannom viacboji kynológov – Tajch (KŠK Nová Baňa) 
- Otvorenie Novobanských MTB trás (Bike team Nová Baňa) 
- Vianočný basketbalový turnaj (ŠK POOLO) 

 
(tlač diplomov)  

- Lyžiarske preteky O pohár Drozdova (Ski Team) 
- MS SR družstiev 2014 v stolnom tenise – staršie žiačky (Stolnotenisový klub) 
- Memoriál Ing. F. Klimanta v stolnom tenise IX. ročník (Stolnotenisový klub) 
- Slovnaft CUP – pohárový futbalový zápas MFK Nová Baňa - FK Senica – (MFK Nová Baňa) 
- Dvojhra najmladších žiakov v stolnom tenise (Stolnotenisový klub) 

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 42 879 43 829 43 597 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  42 879 43 829 43 597 

 
Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom a na 
nákup medailí a pohárov v rámci spolupráce so športovými klubmi na spoločných podujatiach vo výške 
2 879 eur a poskytovanie dotácií športovým klubom na šport pre deti a mládež vo výške 40 000 eur 
ako v roku 2013. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky z rozpočtu mesta boli vo výške 42 647 eur a vo výške 950 eur boli 
z darov a dotácií, spolu 43 597 eur. 
   

• Najväčšie výdavky 40 000 eur sú na transfery (dotácie) z rozpočtu mesta na podporu športu 
prostredníctvom športových klubov a OZ; ďalej na zabezpečenie športových podujatí 
organizovaných mestom či v spolupráci so športovými klubmi a školami (medaile, poháre, 
občerstvenie, darčekové poukážky, drobné darčeky, pitný režim ...) na Vyhlásenie najlepších 
športovcov mesta,  Otváranie detských ihrísk, Floorbalová liga, 3. ročník Obranárskeho 
preteku, 11. ročník Týždeň športu pre všetkých, prepravné na turistické prechody ktoré mesto 
zabezpečuje už niekoľko rokov, Tajchová osmička a Beh zdravia ... Cez transfery neziskovým 
organizáciám, právnickým a fyzickým osobám/podnikateľom na konkrétne účely na šport, bolo 
prerozdelených spolu 40 000 eur, z toho bolo skutočne čerpané 39 864 eur. Dôvodom bolo 
vrátenie časti poskytnutých dotácii z dôvodu nedočerpania plnej sumy dotácie viazanej na 
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konkrétny účel použitia a v danom termíne zúčtovania, aký mali prijímatelia dotácií určený 
v dohode o jej poskytnutí.   

• Všeobecný materiál – výkresy na diplomy, stuhy na medaile, obojstranná páska, zlatý papier 
na štítky na poháre, poháre PVC na pitný režim, zicherky na štartovné čísla. V roku 2014 to 
bola aj výroba propagačného bannera na pohárový zápas N. Baňa/Senica - spolu 212 eur  

• Prepravné - 245 eur na prepravu na turistické prechody (3 autobusy na Zimný turistický 
prechod Pohronským Inovcom, a 1 autobus na VII. ročník výstupu na Vojšín na počesť                       
F. Viciana.) 

• odmena 200 eur na dohodu za spracovanie powerpointovej prezentácie na Vyhlásenie 
najlepších športovcov, k nej odvody 65 eur.  

• Ceny, dary - Výdavky 2 061 eur boli na zabezpečenie športových podujatí organizovaných 
mestom či v spolupráci so športovými klubmi a školami (medaile, poháre, občerstvenie, 
darčekové poukážky na Vyhlásenie najlepších športovcov mesta za rok 2013 aj 2014, džúsiky 
a keksíky na otváranie detských ihrísk, ceny a občerstvenie na školskú florbalovú ligu, na 
štafetový beh, poháre a trofeje na 3. ročník Obranárskeho preteku o pohár primátora mesta, 
medaile, tričká a drobné darčeky na 11. ročník Týždeň športu pre všetkých, poháre a medaile 
na Tajchovú osmičku, medaile a občerstvenie na Mikulášsky volejbalový turnaj Novobanských 
škôl, kapustnica pre účastníkov otvorenia Novobanských MTB trás.  

Z finančných prostriedkov z darov a transferov v sume spolu 950 eur bol uhradený za 50 eur 
pitný režim a drobné darčeky na podujatie Mesto v pohybe,  za 800 eur vecné ceny na Týždeň 
športu pre všetkých a za 100 eur pitný režim a čokoládové tyčinky pre účastníkov behu Tajchová 
osmička. 

 
TRANSFERY - DOTÁCIE ŠPORT 

Príjemca dotácie Výška dotácie Účel 
Tenisový klub - Tajch 150 eur 

Čerpanie 111,55 
eur 

na úhradu nákladov spojených s organizáciou 
Tenisového turnaja pre deti, nákup cien a občerstvenia 
Vrátená čiastka 38,45 eur 

Miroslav Šipikal - 
MIŠImoto 

150 eur na úhradu výdavkov: štartovné, kúpa náhradných dielov 
na motocykel, PHM, pneumatiky, výstroj pre Adama 
Šipikala, motocyklového jazdca.                                                                                                   

Miestna organizácia 
SRZ 

150 eur na nákup rybárskych pomôcok na športovú činnosť  
(LRU – plávaná II. liga).                                       

Lucia Ivínová - 
Jazdecká škola Beri  

300 eur na úhradu nákladov spojených s organizáciou 
jazdeckých pretekov (máj, jún, september) – 
financovanie záchranky, prenájom prekážkového 
materiálu, priestorov, ceny pre účastníkov 

OZ Lyžiari mesta NB 300 eur Náklady spojené s organizáciou downhillových pretekov 
HUBARACE 2014 (ceny pre víťazov, prenájom 
časomiery) a Preteky na opičej a lanovej dráhe pre deti 

OZ Priatelia deťom  
pri DSS Nová Baňa 

 
300 eur 

na nákup športových potrieb na stolný tenis, na 
potrebnú účasť na európskych turnajoch v stolnom 
tenise, klasifikáciu a registráciu hráčov v boccii v rámci 
SR, účasť na súťažiach v bocii.                     

Klub športovej 
kynológie 

300 eur na úhradu nákladov: technické zabezpečenie, zakúpenie 
technických prostriedkov, cien pre víťazov kynologických 
akcii (3. ročník Obranárskeho preteku o pohár primátora 
mesta Nová Baňa, 3. ročník letného výcvikového tábora, 
Majstrovstvá SR BVK pod záštitou Zväzu športovej 
kynológie.)   

ŠK POOLO 400 eur Odmena za vedenie basketbalového a volejbalového 
krúžku detí, nákup cien a občerstvenia na Vianočný 
turnaj v basketbale, vo volejbale, Memoriál Edky 
Šurkovej, na mestskú tenisovú ligu – nákup trofejí, 
občerstvenie a diplomy na záverečný turnaj a Tenisový 
turnaj o pohár primátora mesta 
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TJ Slovan – šachový 
odd. 

500 eur 
 

Čerpanie 440,40  
eur 

Cestovné, členské, vstupný poplatok a ceny pre 
účastníkov turnaja pre deti a mládež 
Vrátená čiastka 59,60 eur 

ZRPŠ ZŠ J. Zemana 600 eur 
 
 

Čerpanie 561,80  
eur 

3. ročník ľahkoatletického mítingu – materiálno-
technické zabezpečenie, športové náčinie, náradie, 
občerstvenie, ceny, medaily, príprava hracích plôch  
Vrátená čiastka 38,20 eur 

SKI TEAM Nová Baňa 1 000 eur zabezpečenie tréningových jednotiek,  náklady spojené 
s lyžiarskymi pretekmi, organizovaním pretekov 

 
 
Bike team NB, OZ 

 
 

1 500 eur 

na zabezpečenie vytvorenia cyklotrás v meste Nová 
Baňa a jeho okolí – materiálno-technické zabezpečenie, 
prípravné práce – zameranie pozemkov, vytýčenie sietí, 
tvorba – vydanie – výroba propagačného materiálu, 
cyklomáp, informačných tabúľ, orientačných tabúľ 
a podobného materiálu súvisiaceho s cyklotrasami.                              

Hokejový klub HC  2 000 eur Prenájom ľadovej plochy, doprava autobusom 
TŠK TIFFANY  2 350 eur Cestovné, štartovné, ubytovanie, sústredenie, látky 

a drobný materiál na kostýmy, náklady na externého 
trénera mládeže, jednorázové  prenájmy športovísk 
k činnosti, materiálno-technické zabezpečenie činnosti 
klubu, medaile, diplomy, plagáty, vecné ceny, 
propagačný materiál, klubové tričká, klubové športové 
súpravy.  

Stolnotenisový klub  3 000 eur Cestovné, štartovné (dlhodobé súťaže družstiev 
mládeže, Slovenský pohár mládeže, regionálne 
bodovacie turnaje) športový materiál 

ŠK KARATE 7 000 eur Materiálno-technické zabezpečenie klubu, štartovné, 
cestovné, stravné, ubytovanie, sústredenia 

MFK Nová Baňa 20 000 eur Preprava na súťažné zápasy žiakov a dorastu, náklady 
na rozhodcov a delegátov, licenčných trénerov, nákup 
športového materiálu a výstroje, jednorazové prenájmy 
športovísk k činnosti, náklady na športové poplatky 
v rámci „ISSF“. 

 Rozpočet 40 000 eur 
Skutočne čerpané 39 864 eur 

 
SPOLU ZA ŠPORT 

 
 
Podprogram 9.3. Správa štadióna 
 
Zámer podprogramu: Funkčný priestor pre športové a rekreačné aktivity športovcov a obyvateľov 
mesta i turistov 
 
Projekt 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnatej plochy 
 
Zámer projektu: Udržanie kvality trávnatej plochy futbalového ihriska 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť odber povrchových vôd pre zavlažovanie ihriska 
Plnenie: Priebežne sa plnil 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Odber vody v m3 v priebehu roka 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

6 900 6 900 6 900 
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Skutočná 
hodnota 

4 560   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

16 000 16 000 16 000 

Skutočná 
hodnota 

4 560   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 1 150 1 150 533 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  1 150 1 150 533 

 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu za spotrebu odberu vody pre zavlažovanie ihriska.  
Výdavky sú vyššie ako v roku 2013 z dôvodu väčšej spotreby vody na polievanie ihriska. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Spotreba vody pre zavlažovanie futbalového ihriska pri mesačnom odbere 
nad 1250 m3 je spoplatnená. V roku 2014 vzhľadom k poveternostným podmienkam došlo k nižšiemu 
spoplatnenému odberu oproti pôvodne plánovanému a predstavoval hodnotu  3 960 m3, čím došlo 
k úspore finančných prostriedkov. 
 
Projekt 9.3.2. Príspevok na správu štadióna TS 
 
Zámer projektu: Udržiavaný areál športového štadióna 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Udržiavaný areál športového štadióna 
Plnenie: Priestory boli zabezpečené a obyvatelia aktívne i pasívne využívali športové a aj 

nešportové priestory – areál bol udržiavaný. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha  v m 2 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

12 000 12 000 12 000 

Skutočná 
hodnota 

12 000   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha  v m 2 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 125 5 125 5 125 

Skutočná 
hodnota 

5 125   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy  v m 2 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 280 1 280 1 280 

Skutočná 
hodnota 

1 280   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Motohodiny na PG300D - kosenie štadióna/rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 120 120 120 
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hodnota 
Skutočná 
hodnota 

165   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 16 232 17 739 16 232 
700 Kapitálové výdavky 0  0 0 
Výdavky na podprogram spolu  16 232 17 739 16 232 

 
Komentár: Výdavky sú určené na správu areálu futbalového štadióna, na elektrickú energiu, vodu, 
kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Areál bol udržiavaný kosením, hnojením a zavlažovaním trávnika. Kosenie 
bolo vykonávané priebežne od marca. Zavlažovanie bolo robené podľa potreby, najmenej však 2x 
týždenne a hnojenie 3x za polrok.  
Požiarna revízia – rozpočtované bolo 1 507 eur,   
Poskytnutý bežný príspevok od zriaďovateľa bol vo výške 16 232 eur. Prekročenie príspevku spôsobila 
údržba trávnika aerifikáciou pred Slovenským pohárom. Náklady PHM, autosúčiastky, všeobecný 
materiál, spotreba elektrickej energie a vody, všeobecné služby, mzdy, zdravotné a sociálne poistenie, 
ochranné prostriedky a nepriame dane a poplatky. Najvyššiu položku všeobecného materiálu tvorilo 
osivo, aerifikácia a hnojivo na základnú údržbu a starostlivosť o trávnik na štadióne. Okrem 
pravidelného hnojenia sa vykonávalo tiež pravidelné kosenie a zavlažovanie trávnika na štadióne. 
Kosenie sme pritom vykonávali pravidelne 2x do týždňa, zavlažovanie podľa potreby, najmenej však 
rovnako 2x týždenne a hnojenie 6x v priebehu roka. 
 
Podprogram 9.4. Športovisko Pod sekvojou 
 
Zámery podprogramu: rozšírenie športových aktivít  o ďalšie športy 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta  
Cieľ: Vybavenie športoviska o mantinely 
Plnenie: Splnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Dodávka a montáž mantinelov vrátane príslušenstva  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

9000 0 0 

Skutočná 
hodnota 

8 897   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 9 000 8 897 
Výdavky na podprogram spolu  0 9 000 8 897 

 
Komentár: Výdavky sú určené na dobudovanie športoviska o mantinely s príslušenstvom. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Na základe Zmluvy o dielo č. 1607/2014 z dňa 21.7.2014 bola  
zhotoviteľom SportReal Nitra s. r. o akcia zrealizovaná, mantinely v dĺžke 88 bm vrátane príslušenstva 
namontované a slúžia danému účelu. 
 
 

Program 10. Kultúra 
 
Rozpočet Pôvodný  Zmena Skutočnosť 



66 
 

programu 168 924 190 974 168 974 
 
Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť a udržiavanie pamätných tabúľ a pamätníkov na území mesta  
 
Zodpovednosť: oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť udržiavanie pamätných tabúľ a pamätníkov na území mesta ako 

spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie 
Plnenie: Pamätníky a pamätné tabule sme upravili, očistili od buriny a nečistôt, vymenili 

sme kvetinovú výzdobu. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet pamätníkov a pamätných tabúľ 
 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

11 11 11 

Skutočná 
hodnota 

11   

Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 170 3 961 3 985 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  170 3 961 3 985 

 
Komentár: : Výdavky sú na údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúľ v meste. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky 64 eur boli použité na výmenu kvetinovej výzdoby pamätníkov 
a pamätných tabúľ a nákup liehu. Výdavky boli v 4. zmene rozpočtu navýšené o 111 eur, čo sú 
prostriedky štátu na údržbu vojnových hrobov a o 3 810 eur zo zdrojov mesta na rekonštrukciu 
pomníka SNP pri príležitosti 70. výročia SNP.    
 
Podprogram 10.2.  Mestská knižnica 
 
Projekt  10.2.1.  Knižnica 
 
Zámer podprogramu: Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už  od skorého veku aj 
formou besied so spisovateľmi 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií 
Cieľ: Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku. Stimulovanie 

predstavivosti a tvorivosti detí a mladých ľudí. Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre 
všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva. Priblíženie spisovateľov a ilustrátorov 
širokej čitateľskej verejnosti najmä deťom a mládeži 
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Plnenie: Pre splnenie tohto cieľa sme v prvom pol roku 2014 usporiadali besedy so zaujímavými 
ľuďmi. Na začiatku marca s moderátorom, publicistom a odborníkom na literatúru 
Jozefom „Dadom“ Nagyom. Ďalšia beseda bola so spisovateľom, publicistom 
a biológom Gustávom Murínom, ktorá nebola určená len širokej verejnosti, ale 
i študentom Gymnázia F.Švantnera v Novej Bani a SOŠ obchodu a služieb, Nová Baňa. 
Okrem podujatí so spisovateľmi sme v rámci dobrej spolupráce s pani Ing. Zalaiovou 
pripravili besedu na tému Ľudovej rozprávky P. Dobšinského pre deti z CVČ Nová 
Baňa. Knižnica sa zapojila prvýkrát do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom, 
ktorá mala u detí veľký úspech. V spolupráci so ZŠ Jána Zemana Nová Baňa sme sa 
zapojili do najpočetnejšieho čitateľského maratónu, ktorý je jednou z akcií, čo nabáda 
deti k čítaniu. V rámci Marca mesiaca knihy navštívilo knižnicu od najmenších detí z MŠ 
Nábrežná až po žiakov a študentov i z okolitých obcí, v účasti 188 detí. Pozitívna 
odozva od návštevníkov nás nabáda k tomu, aby sme ďalej pokračovali v usporiadaní 
takýchto akcií. V rámci prilákania nových čitateľov sme zaviedli bezplatnú registráciu 
deťom do 6 rokov a dospelí nad 70r. V rámci Týždňa slovenských knižníc sme 
bezplatne zaregistrovali 42 detí do 15 rokov. Veríme, že počet čitateľov bude stále 
narastať a zvýši sa i počet výpožičiek. Ďalšími aktivitami ktoré prebehli do konca roku, 
sme sa tiež snažili o  pritiahnutie nových čitateľov. Pripravili sme stretnutie  
s cestovateľom a spisovateľom Jaroslavom Burjanivom a koniec roka sme zavŕšili   
s veselou trojicou MUDr. Milanom Očenášom, MUDr. Ernestom Cabanom a publicistom 
Petrom Valom, ktorí nám rozprávali o príbehoch z Afriky. Dúfame, že všetky aktivity 
smerom k čitateľom sa nám vrátia v podobe vyššej návštevnosti. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet čitateľov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

850 860 870 

Skutočná 
hodnota 

751   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet výpožičiek 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

40 000 41 000 42 000 

Skutočná 
hodnota 

46 565   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet besied 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 6 6 

Skutočná 
hodnota 

5   

 
Počet čitateľov klesol, čo mohlo byť následkom zvýšenia registračného poplatku. Počet výpožičiek sa 
zvýšil, ľudia majú stále potrebu a chuť čítať a vzdelávať sa.  
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 32 912 33 412 31 560 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  32 912 33 412 31 560 

 
Komentár: Výdavky sú na prevádzku mestskej knižnice, na nákup kníh a časopisov, zakúpenie  
pracovných stolov a stoličiek do kancelárie, na odmeny pre besedujúcich autorov, ale aj na súťaže a 
podujatia. V rozpočte roku 2014 sú zahrnuté výdavky na tri projekty a to 2 500 eur na Doplnenie 
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knižničného fondu (nákup kníh) a 3 000 eur na Ochranu knižničného fondu (samolepiace fólie na 
knihy), čo sú bežné výdavky. 
Čiastka 3 900 eur je na Modernizáciu knižnično-informačných služieb – kapitálové výdavky 
(multifunkčné zariadenie na farebnú tlač, kopírovanie a skenovanie dokumentov s viazacím strojom 
a príslušenstvom). Žiadosti o granty boli podané na Ministerstvo kultúry SR. Z toho 4 700 eur je 
predpokladané z bežného  transferu a 2 925 eur z kapitálového transferu. Zostatok do výšky projektu 
800 eur bežné výdavky a 975 eur kapitálové výdavky je spolufinancovanie zo zdrojov mesta. 
 
Skutočnosť k 31.12.2014: Mzdy boli vo výške 12 745 eur, odvody 4 689 eur. Cestovné náklady 48 eur 
vznikli z dôvodu cesty do Ružomberka a návštevy Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. V novembri sme sa zúčastnili výstavy kníh Bibliotéka v Bratislave. 
Energie 3 446 eur (z toho za plyn bolo uhradené 2 715 eur a za el. energiu 730 eur).  
Vodné, stočné 159 eur, poštovné 664 eur.  
Interiérové vybavenie 675 eur na zakúpenie kancelárskych stolov a stoličiek do kancelárie. Z položky 
všeobecný materiál sme uhrádzali výdavky za kancelárske a čistiace potreby, toner do tlačiarne, 
kroniku, zdravotnícky materiál spolu vo výške 542 eur. Knihy boli zakúpené v hodnote  5 148 eur v 
tom časopisy 388 eur.  
Výpočtová technika bola zakúpená v hodnote 524 eur a to reproduktor k výpožičnému PC, ktoré majú 
slúžiť ako zvuková signalizácia pri výpožičkách a wifi router.  
V rámci údržby výpočtovej techniky bolo 211 eur uhradené za ročný poplatok Update Clavius 
(knižničný program), ktorý je potrebné každoročne zakúpiť a 177 eur firme MS-Soft za neplánovanú 
programovú údržbu programu, ktorá bola nevyhnutná z dôvodu technických úprav programu. Na 
údržbu budov sme vynaložili  677 eur z dôvodu havárie kanalizácie a jej následné prepájanie na 
verejnú kanalizáciu. S opravou dažďového zvodu, čistením kanalizácie, pripájaním kanalizácie 
a opravou strechy spojenou s drobnými klampiarskymi prácami sme čerpali z tejto položky spolu 602 
eur. V priebehu roka bolo na podujatia, besedy a akcie pre deti využitých 230 eur na odmeny pre 
besedujúcich a tiež na občerstvenie.  
Všeobecné služby – výdavky boli 399 eur a to 118 eur za revízie plynového kotla a revíziu komína 
a 281 eur za nastavenie a spustenie revízie knižničného fondu sme firme MS-Soft. 
Stravovanie bolo vo výške 870 eur, poistenie kníh na rok 2014 stálo 136 eur, tvorba sociálneho fondu 
119 eur,  za besedu spisovateľovi bol vyplatený honorár vo výške 50 eur a mestu uhradený poplatok 
za odpad 46 eur.  
 
Projekt  10.2.2.  Doplnenie knižničného fondu 
 
Zámer projektu:  Udržanie čitateľských návykov klientov mestskej knižnice 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií 
 
Cieľ: Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy 

obyvateľstva 

Plnenie: Vďaka úspešnosti podaného projektu na MK SR bolo zakúpených 191 knižných 
dokumentov 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zakúpených knižničných dokumentov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

120   

Skutočná 
hodnota 

729   

 
Okrem toho bolo 141 kníh získaných darom. 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 2 500 1 425 1 492 
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700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 500 1 425 1 492 

 
Komentár: Mesto Nová Baňa koncom roka 2013 podalo žiadosť o podporu projektu na doplnenie 
knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky. Obsahom projektu je zakúpenie knižničných dokumentov s cieľom zabezpečenia 
aktuálnosti knižničného fondu mestskej knižnice. Finančné prostriedky boli žiadané vo výške 2000 eur 
a spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 500 eur.  
Skutočnosť k 31.12.2014: V máji 2014 sme získali na projekt dotáciu z MK SR vo výške 1 300 eur so 
spoluúčasťou mesta vo výške 125 eur. Tak bol upravený aj rozpočet.  Z projektu bolo zakúpených 191 
knižničných jednotiek, spoluúčasť mesta bola 192 eur. 
 
Projekt 10.2.3.  Modernizácia knižnično-informačných služieb  
 
Zámery projektu: :  Udržanie záujmu a počtu klientov navštevujúcich mestskú knižnicu  
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií 
Cieľ: Modernizácia a zvyšovanie kvality a rozsahu poskytovaných knižnično-informačných 

služieb ( kopírovanie, skenovanie, viazanie dokumentov ) 
Plnenie:          Zakúpené bolo multifunkčné zariadenie do mestskej knižnice a prístroj na viazanie 

kníh do hrebeňovej väzby. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet inovovaných knižnično-informačných služie 
 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

3   

Skutočná 
hodnota 

3   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zakúpených multifunkčných zariadení 
 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1   

Skutočná 
hodnota 

1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 3 900 3 900 3 900 
Výdavky na podprogram spolu  3 900 3 900 3 900 

 
Komentár: Mesto Nová Baňa koncom roka 2013 podalo žiadosť o podporu projektu na doplnenie 
knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky. Obsahom projektu je zakúpenie multifunkčného zariadenia. Finančné prostriedky 
boli žiadané vo výške 2 925 eur a spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 975 eur.  
 
Skutočnosť k 31.12.2014: Na modernizáciu knižnično-informačných služieb sme získali v máji 2014 
požadovanú dotáciu 2 925 eur so spoluúčasťou 975 eur. Zakúpené bolo multifunkčné zariadenie  
a prístroj na viazanie kníh do hrebeňovej väzby. Vďaka mutifunkčnému kopírovaciemu stroju sa služby 
MsK rozšírili o farebné kopírovanie a tlač vo formáte A4 a A3 a samozrejme o možnosť skenovania. 
Prístroj na viazanie hrebeňovej väzby taktiež rozšíril možnosť získania knižného titulu do fondu MsK, 
keď len formou xerox kópie, ktorá je takýmto spôsobom vhodná na ďalšie používanie a požičiavanie 
pre verejnosť.  
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Projekt 10.2.4.   Ochrana knižničného fondu  
 
Zámery projektu: Zabezpečiť kvalitné knižničné dokumenty pre klientov mestskej knižnice 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií 
Cieľ: Zabezpečiť fyzickú ochranu, trvalé uchovávanie a zvýšiť prehľadnosť všetkých 

druhov a typov knižničných dokumentov 
Plnenie: Nákup samolepiacich fólií na ich fyzickú ochranu a farebné rozlišovacie 

samolepky  do mestskej knižnice  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento knižničných dokumentov zabezpečených ochrannou fóliou a 
žánrovým označením obstaraných v roku 2014 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 100%   
Skutočná hodnota 100%   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 3 000 3 000 3 000 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  3 000 3 000 3 000 

 
Komentár: Mesto Nová Baňa koncom roka 2013 podalo žiadosť o podporu projektu na ochranu 
knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky. Obsahom projektu je zakúpenie samolepiek na rozlíšenie literárneho žánru a 
ochranných fólii s cieľom zabezpečenia ochrany knižničného fondu mestskej knižnice. Finančné 
prostriedky boli žiadané vo výške 2 700 eur a spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 
300 eur.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Na ochranu knižničného fondu sme získali žiadanú dotáciu 2 700 eur od MK 
SR a 300 eur predstavuje spoluúčasť z rozpočtu mesta Nová Baňa. Zakúpené boli samolepiace fólie na  
fyzickú ochranu knižničných dokumentov a farebné rozlišovacie samolepky. 
 
 
Podprogram 10.3. Kultúrne služby 
 
Zámer podprogramu: Sprostredkovať kultúru pre občanov všetkých vekových kategórií a vrstiev. 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Zlepšenie propagácie podujatí organizovaných mestom, podpora kultúrno-

spoločenských aktivít v meste, podpora rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti 
a tradičnej kultúry, spolupráca na spoločenských aktivitách miestnych organizácií 
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Plnenie: Ciele podprogramu sme priebežne plnili.  
V rámci zlepšenia propagácie sme hlavne prostredníctvom web stránky mesta Nová 
Baňa zlepšili informovanosť o našich podujatiach a o činnosti oddelenia kultúry 
a informácii. Rozčlenili sme informácie na aktuálne podujatia – tie sú na vo väčších, 
pútavých banneroch a doplnili sme základné informácie o FSk Vinička a speváckom 
zbore Cantus Monte Regis. Aj prostredníctvom nich budú mať možnosť záujemcovia 
o ich vystúpenie získať potrebné informácie.  
Tiež cez spoluprácu s inými mestami, rozhlasovými reláciami v oslovených mestách 
a obciach, zasielaním informácií a plagátov využitím pošty a elektronickej pošty a na 
internetových portáloch zaoberajúcimi sa cestovným ruchom, podávaním informácií 
o pripravovaných aktivitách v informačnom centre. 
V rámci podpory rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti a tradičnej kultúry sme poskytli 
priestory kina Vatra zdarma na nácviky divadelných súborov MÚZA a DOM CHVÁLY, 
ktorí sa pripravovali na Melekovu divadelnú N. Baňu. Pre DS MÚZA sme financovali 
profesionálneho režiséra zo Zvolenského divadla a pre DS DOM CHVÁLY sme 
zabezpečili kostýmy a výrobu kompletných kulís na divadelné predstavenie. Tiež sme 
im zaplatili autobusovú dopravu na krajskú súťažnú prehliadku amatérskeho divadla 
mladých Zochov divadelný Tisovec. V rámci podpory tradičnej kultúry sme financovali 
nahrávku a vydanie pôvodných piesní z nášho regiónu na CD v podaní FSk Vinička. 
Uhradili sme cestovné pre FS HÁJ na Detský folklórny festival Pod Inovcom, tiež sme 
zabezpečili prepravu FS HÁJ na Cisársku vizitáciu do Banskej Bystrice a na 7.stretnutie 
banských miest a obcí Slovenska do Kremnice kde reprezentovali naše mesto a jeho 
prezentovali jeho banícke tradície.  
V rámci aktívnej spolupráce na spoločenských aktivitách miestnych organizácii sme 
zabezpečili bezplatnú farebnú tlač plagátov a pozvánok pre CVČ a ZUŠ; zakúpili sme 
ceny pre víťazov 60. jubilejného ročníka Hviezdoslavovho Kubína, Dodekovej Novej 
Bane; zaplatili sme poplatky za autorské práva za IV. Novobanský ples. V rámci 
celoslovenskej akcie Míľa pre mamu sme podporili toto podujatie organizované v MC 
Gašparko zakúpením medovníčkov pre účastníkov, pomocou s propagáciou 
a ozvučením tohto podujatia. Zabezpečili sme pozvánky a plagáty na veľkonočný 
koncert Cantus Monte Regis a pravidelne im kopírujeme notové materiály k nácvikom 
piesní. FSk Vinička sme podporili na vystúpení aj mimo nášho mesta, formou 
zabezpečenia prepravy na vystúpenie.  
Seniorom z DCS LIPA vychádzame v ústrety aj prostredníctvom voľných vstupeniek, 
počas roka to bolo spolu 156 vstupeniek na 8 podujatí/12 predstavení a tiež 
bezplatným poskytnutím kinosály, výzdoby a ozvučenia na Výročnú členskú schôdzu 
Jednoty dôchodcov Slovenska. Tiež sme zabezpečili výzdobu na Tanečnú zábavu 
seniorov a zaplatili poplatok za SOZA za toto podujatie.  
Poskytnutím dotácii cez transfery neziskovým organizáciám a fyzickým osobám sme 
podporili aj ďalšie kultúrne dianie v meste. 
 
 



72 
 

Merateľný 
ukazovateľ: 

V roku 2014 nás reprezentovali:  
FSk Vini čka 
Nový Tekov – 20.02.2014 vystúpenie na Valnom zhromaždení OZ TEKOVAN  
Žiar nad Hronom - 28.08.2014 – BEER FEST  – na pozvanie FS SEKERA 
DS Dom Chvály   
Tisovec – Krajská súťažná prehliadka amatérskeho divadla mladých ZOCHOV Tisovec 
(1.5.2014) 
3 reprízy divadelnej hry TANEC NAD PLAČOM, z toho 1 pre študentov GFŠ N. Baňa 
a Cirkevného gymnázia z Levíc. 
DS Dom Múza   
Divadelné predstavenie Lakomec pre obec Brehy    
FS HÁJ 
21. Detský folklórny festival Pod Inovcom – Veľká Lehota 
Cisárska vizitácia baníctva – Banská Bystrica 
7. stretnutie banských miest a obcí Slovensku – Kremnica 
Miešaný zbor CANTUS MONTE REGIS 
Banská Štiavnica – Nad Tatrou sa blýska – regionálna prehliadka speváckych zborov 
28.09.2014 
Modrý Kameň – Chrámová pieseň – 04.10.2014 
Žiar nad Hronom – Dotyky múz – 23.10.2014 
Zvolen – Chrámová pieseň – celoslovenská prehliadka - 22.11.2014 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

26 26 26 

Skutočná 
hodnota 

39   

 
K 31.12.2014 bolo uskutočnených 39 kultúrnych podujatí.  
16 podujatí so vstupným  

- 30. ročník Novobanskí heligónkari, 25. ročník Zimná folková Nová Baňa, Jazzový koncert 
Jakub Tököly Project feat. Monika Bagárová, 39. ročník Melekova divadelná Nová Baňa, 
divadelné predstavenie LAKOMEC – DS MÚZA, BEAT-OH-WHEN QUARTET – sláčikové 
kvarteto, divadelné predstavenie TANEC NAD PLAČOM – DS Dom Chvály – 3 reprízy,  
LÁÁÁÁSKA – profesionálne divadelné predstavenie, VINIČKA a jej hostia spojená s krstom CD, 
Na Štáloch je veselo, Charleyho teta – divadelné predstavenie, NEDVĚDOVCI – koncert, Na 
cimbalovú nôtu, koncert skupiny SOGST po 40. rokoch. 

23 podujatí bez vstupného, boli to 
- Podujatia organizované Mestom Nová Baňa - Vitaj Veľká Noc, Stavanie mája, Našim mamám, 

MDD, Vítanie leta, Vystúpenie FS HÁJ v radničnom parku, PRI MUZIKE – HS REAX, COCKTAIL 
PIANO Emila Struhára, Popoludnie pri pesničke, Rozlúčka s prázdninami, Slávnostné otvorenie 
NCH Zvonička, NOVOBANSKÝ JARMOK, Deň otvorených dverí v DCS LIPA, AMFO 21. ročník, 
Príde k nám Mikuláš, Čas radostný – čas vianočný, Silvestrovská diskotéka.  

- Podujatia organizované v úzkej spolupráci s miestnymi školami, školskými organizáciami alebo 
občianskymi združeniami/klubmi - Defilé 2014, Centráci rodičom a mestu, Prehliadka 
ľudového spevu a hudby, Benefičný koncert, Záverečný koncert ZUŠ, Vianočný koncert ZUŠ. 

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 88 038 91 430 83 632 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  88 038 91 430 83 632 

 
Komentár: Výdavky sú na prevádzku budovy OKI, ale aj KD Štále a Bukovina. Najväčšou položkou 
okrem miezd a odvodov sú energie a honoráre účinkujúcim na zabezpečenie kultúrnych podujatí 



73 
 

tradičných, ale počíta sa aj s využitím príležitostných ponúk, výdavky sú  plánované aj na silvestrovský 
ohňostroj a hlavne na 30. výročie Novobanských heligónkarov – darčeky, večere, občerstvenie.  
Výdavky sú rozpočtované na zakúpenie nových záclon a závesov do vestibulu kina, ľahkej prenosnej 
bezkáblovej bedne na ozvučenie na podujatia v teréne a zakúpenie menších nových komponentov pre 
zvukárov (stojan na mikrofón, káble...) 
V rámci údržby sú výdavky na nové dvere na kinosále – vstup od uličky, na novú pákovú batériu 
a prietokový ohrievač vody vo veľkej šatni, odstránenie porevíznych závad,  zabezpečenie 
nevyhnutných opráv  a servis kopírky. Rozpočtované sú výdavky aj na revízie EE, bleskozvodov, 
plynových pecí, hasiacich prístrojov a bezpečnostného zariadenia.  
Výdavky sú aj na prepravné pre FS Vinička a spevácky zbor Cantus Monte Regis na regionálne 
prehliadky a príležitostné vystúpenia, na ktorých reprezentujú mesto, ale aj na nahrávanie CD 
s piesňami od speváckej skupiny Vinička, cestovné heligonkárom a účinkujúcim na podujatí „Na 
Štáloch je veselo“, odmenu pre profesionálneho režiséra ochotníckeho divadla DS MÚZA.  
V rámci transferov neziskovým organizáciám sa poskytujú prostriedky na podporu obľúbených 
kultúrnych podujatí organizovaných nadšencami z miestnych združení. 
Skutočnosť k 31.12.2014:  

• Najväčšou položkou sú mzdy vo výške 30 382 eur a odvody 12 304 eur  
• energie za budovu kina Vatra, KD Bukovina a KD Štále (elektrina, plyn) 9 427 eur 
• vodné, stočné (kino Vatra, KD Bukovina a KD Štále) 444 eur 
• poštové a telekomunikačné služby vrátane rozúčtovania poplatkov za Internet 887 eur 
• Interiérové vybavenie – zakúpenie vertikálnych žalúzií do vestibulu Kina – 650 eur 
• Výpočtová technika – nový PC, káble, reproduktory k PC – 672 eur                   
• Prevádzkové stroje a technika – doplnili sme vybavenie na ozvučenie podujatí zakúpením                 

ľahkej, prenosnej bezdrôtového zariadenia za 550 eur a boli sme nútení neplánovane zakúpiť 
nový fotoaparát (283 eur), vzhľadom na závažnú poruchu pôvodného.  

• Všeobecný materiál – spolu 1.800 eur - kancelárske potreby, papier do tlačiarne a kopírky, 
vizitkové papiere na pozvánky a ďakovné listy, stuhy na máj ... Väčšími položkami bol nový 
prietokový ohrievač vody do veľkej šatne, ktorý nahradil hrdzavý, nevyhovujúci – 135 eur, 
rozúčtovania farebnej tlače 270 eur za oddelenie a pavilón – veľký párty stan na podujatia – 
69 eur, farebný banner na kultúrne leto 75 eur. 

• Prepravné pre FS Háj a FSk Vinička na vystúpenia – 144 eur 
• Údržba KD – oprava WC, kompletná výmena žiariviek v KD Štále, nové dvere do kinosály (od 

uličky), ktoré nahradili pôvodné – už nevyhovujúce, oprava zabezpečovacieho zariadenia – 
spolu 1 372 eur    

• Súťaže, honoráre, vecné dary – z tejto položky bolo čerpané spolu 14 774 eur hlavne na 
honoráre, občerstvenie a vecné, spomienkové dary pre účinkujúcich.  
Honoráre – najväčšou položkou bol honorár profesionálnym umelcom – Lááááska 1 317 eur, 
koncert NEDVĚDOVCI 2 357 eur, Novoročný ohňostroj 1 500 eur, Jakub Tokoly Project feat. 
Monika Bagárová 700 eur, koncert sláčikového kvarteta 650 eur,  odvedené vstupné do POS 
ZH za Melekovu divadelnú N. Baňu 568 eur, réžia ochotníckeho divadla 500 eur, koncert 
sláčikového kvarteta 650 eur,  ... 
Vecné a spomienkové dary – Hlavne Novobanskí heligonkári – jubilejný 30.ročník, Melekova 
divadelná Nová Baňa, Krst CD Vinička, 60.ročník Hviezdoslavovho Kubína, Dodekova Nová 
Baňa, odmeny súťaže AMFO,   
Občerstvenie – Hlavne Novobanskí heligonkári – 30.ročník občerstvenie pre 65 ľudí 430 eur,  
Recepcia na výročné podujatie Na cimbalovú nôtu – 255 eur, Melekova divadelná Nová Baňa, 
Vitaj Veľká Noc, Vinička a jej hostia, Čas radostný – čas vianočný... a sladkosti pre deti 
účinkujúce na podujatiach  

• Všeobecné služby, revízie – v prvom polroku to bola hlavne realizácia nahrávania a vydania 
CD FSk Vinička – 1 140 eur a povinné revízie  

• Cestovné iným než vlastným - výdavky na cestovné heligonkárom a na cestovné pre DS Dom 
chvály na Krajskú súťažnú prehliadku amatérskeho divadla mladých do Tisovca – spolu 526 
eur. 

• Stravovanie – 1 683 eur 
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• Prídel so sociálneho fondu – 283 eur 
• Odmeny na dohody – vyplatenie zvukárov, dirigentky speváckeho zboru CMR, korepetítorky 

zboru, vedúcej FSk Vinička – 1 925 eur 
• Poplatok za komunálny odpad a poplatok RTVS – 92 eur 
• Transfery neziskovým organizáciám, OZ a fyzickým osobám – 3 300 eur 

TRANSFERY - DOTÁCIE KULTÚRA 
 

Príjemca dotácie 
Výška 

dotácie 
 

Účel 
 
OZ rady rodičov Združenej 
strednej školy v Novej Bani 

 
100 eur 

na úhradu nákladov na propagačný materiál na 
podujatie „Mladý tvorca“ v Nitre, 22. ročník celoštátnej 
výstavy stredných odborných škôl. 

 
Združenie rodičov pri ZUŠ 

 
300 eur 

na nákup ocenenení pre žiakov /diplomy, vecné ceny/ 
na regionálnu akordeónovú, klavírnu súťaž 
a Prehliadku ľudového spevu (apríl – máj 2014).     

Pohronské múzeum 400 eur Svetelná rampa na výstavy 
 
OZ pri CVČ - Centráčik 

 
500 eur 

na podujatie pre deti predškolského veku „Štvorlístok 
zdravia“ –zabezpečenie pitného režimu, sladkostí, 
medailí, cien, diplomov, tričiek pre deti a organizačný 
tím. 

 
OZ TAJCH 

 
2 000 eur 

Na kultúrne podujatia – Letná folková Nová Baňa, 
Rocková noc, Deťom – úhrada časti nákladov na 
hudobné kapely a ozvučenie, detské rekvizity a sladké 
odmeny 

3 300 eur SPOLU ZA KULTÚRU 
 
 

Podprogram 10.4. ZPOZ 
 
Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť organizáciu slávnostných podujatí v meste  
Plnenie: Občianske obrady boli pripravované na vysokej profesionálnej úrovni, pretrváva 

nespokojnosť organizátorov podujatí s finančným ohodnotením a s podmienkami pri 
obradoch vykonávaných mimo obradnej siene    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet uvítaní detí do života 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

30 30 30 

Skutočná 
hodnota 

52   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

52   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet občianskych pohrebov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

9 9 9 

Skutočná 8   
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hodnota 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 5 385 5 385 2 930 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  5 385 5 385 2 930 

 
Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Organizáciu občianskych obradov zabezpečuje matrikárka. Výdavky sú 
použité na odmeny na dohody pre účinkujúcich, povinné odvody,  darčeky a kvety, pre potreby 
konania sobášov mimo obradnej siene bola zakúpená prenosná aparatúra a mikrofóny vo výške 451 
eur.   
 
Podprogram 10.5. Novobanský jarmok 
 
Zámer podprogramu:  Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel 
Plnenie: Plnenie: Na základe reakcií na organizáciu, realizáciu, úroveň, ako aj samotný 

priebeh, je možné hodnotiť XXIII. ročník Novobanského jarmoku a jeho sprievodné 
akcie pozitívne. Celkom bolo umiestnených 197 stánkov. Z toho 8 stánkov bolo 
s občerstvením, ktoré boli obohatené novým sortimentom, napr. pečené prasa a 41 
neplatiacich remeselníkov. Podiel na vysokej návštevnosti mal hlavne bohatý 
a pestrý kultúrny program na Námestí slobody počas piatku a soboty až do 
večerných hodín, tradičné sprievodné podujatie Tekvicové strašidlá a 
nové sprievodné atrakcie v radničnom parku. Vystupovalo 18 účinkujúcich, z toho 
bolo 12 profesionálnych. Súčasťou podujatia boli aj ukážky ľudovoumeleckých 
výrobkov a remesiel zo širokého okolia, ukážka varenia slivkového lekváru a mútenie 
masla v drevenej zbonke. Na svoje si prišli aj milovníci párancov. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka trvania jarmoku 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 dni 2 dni 2 dni 

Skutočná 
hodnota 

2   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet remeselníkov  

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

70 70 70 

Skutočná 
hodnota 

70   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet predajných stánkov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

95 95 95 

Skutočná 
hodnota 

189   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet stánkov s občerstvením 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 7 7 7 
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hodnota 
Skutočná 
hodnota 

8   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet komerčných účinkujúcich 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

12   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet amatérskych účinkujúcich 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

7 7 7 

Skutočná 
hodnota 

6   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 8 019 19 761 19 775 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 8 019 19 761 19 775 

 
Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov.  
Väčšou položkou sú kultúrne programy, prenájom tribúny a upratovanie mesta. Na zabezpečenie 
širšieho kultúrneho programu s vystúpením viac umelcov, bude treba znova osloviť sponzorov.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky na Novobanský jarmok boli v celkovej výške 19 775 eur. Z toho  
17 459 eur na kultúrne programy (sponzori prispeli čiastkou 10 780 a mesto 6 679 eur), suma 2 316 
eur bola čerpaná z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených s organizáciou a realizáciou 
podujatia na zabezpečenie kvalitnej, profesionálnej tribúny s ozvučením a osvetlením, úhradu energie, 
za občerstvenie na recepcii, na zakúpenie všeobecného materiálu – farby, vizitkový papier, lepiace 
pásky, batérie, špagáty, plátno, stuhy, celofán, plagáty A2, tombolové lístky, cena do tomboly, 
sťahovacie pásky, kramličky, pripínačky, papier, fixy, reklamný banner, papier A3, A4, odmeny, ceny 
za najkrajšiu tekvicu, reflexné vesty, ďalej na zabezpečenie občerstvenia, na prenájom suchých 
toaliet. 
 
Podprogram 10.6. Obnova Súsošia sv. Trojice 
 
Zámer podprogramu: Zachovanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie 
 
Zodpovednosť: oddelenie  výstavby, ŽP a správy majetku mesta  
Cieľ: Zabrániť znehodnocovaniu pamiatky zreštaurovaním 
Plnenie: Zrealizovaná časť II. etapy, očistenie kamennej hmoty 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zrealizovaných etáp reštaurovania pamiatky 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 

Skutočná 
hodnota 

1/2   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 25 000 25 000 15 000 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
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Výdavky na podprogram spolu  25 000 25 000 15 000 
 
Komentár: Výdavky sú určené na reštaurovanie Súsošia sv. Trojice v Novej Bani. Po úspešnej realizácii 
I. etapy realizovanej v roku 2013 mesto plánuje pokračovať ďalšou etapou reštaurátorských prác, 
ktorá bude zameraná na reštaurovanie architektúry a sochárskej výzdoby súsošia. Výdavky budú vo 
výške 25 000 eur, z toho 10 000 eur predstavuje transfer zo strany štátu a 15  000 eur 
spolufinancovanie mesta. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Plánovaná dotácia z ministerstva kultúry mestu nebola odsúhlasená, preto.   
bola zrealizovaná len časť II. etapy reštaurátorských prác v sume 15 000 eur, ktorá obsahovala 
čistenie kamennej hmoty od uhlíkových depozitov, machov, húb a lišajníkov a čistenie kamennej 
hmoty od nevhodných sekundárnych doplnkov a tmelov (mechanické, chemické). 
 
Podprogram 10.7. Kultúrne  centrum 
 
Zámer podprogramu: Vytvorenie kultúrneho centra, v ktorom bude sústredené informačné 
centrum, mestská knižnica a pracovníci oddelenia kultúry a informácii 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta  
 Cieľ: Využitie vlastných priestorov za účelom znižovania nákladov súvisiacich s prevádzkou 

troch objektov, zefektívnenie poskytovania služieb  v jednom centre 
Plnenie: Nesplnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet vybudovaných priestorov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 0 0 

Skutočná 
hodnota 

0   

 

Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 2 700 2 700 
700 Kapitálové výdavky 0 1 000 1 000 
Výdavky na podprogram spolu  0 3 700 3 700 

 
Komentár: V pôvodnom rozpočte mesta bol návrh na realizáciu prestavby Podnikateľského centra na 
Kultúrne centrum v zmysle spracovanej štúdie a projektovej dokumentácie. Mesto by vytvorilo nové 
priestory pre inštitúcie zabezpečujúce poskytovanie informácií a kultúrnych služieb v meste. Kultúrne 
centrum by bolo sídlom mestskej knižnice, informačného centra a zázemím pre zamestnancov 
oddelenia kultúry a informácií. Priestory mestskej knižnice by boli situované na jednom poschodí 
a poskytovali by čitateľom a návštevníkom služby vyššieho komfortu.  
Z dôvodu nedostatku disponibilných zdrojov mesta sa akcia zatiaľ realizovať nebude. Finančné 
prostriedky by bolo treba na potrebné stavebné úpravy, vybudovanie novej elektroinštalácie, 
počítačovej siete, kamerového systému, ako aj úpravy sociálnych zariadení, nových podláh 
a osvetlenia. Súčasťou úprav je aj inštalácia výťahu a vybudovanie bezbariérových vstupov do centra.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Akcia vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v roku 2013 bola 
pozastavená a jej realizácie nebola ani v roku 2014. 6. zmenou rozpočtu – presun finančných 
prostriedkov boli v rámci tohto podprogramu schválené výdavky na vypracovanie žiadosti  
o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na činnosťL1 – Zvyšovanie 
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, na dopracovanie 
projektovej dokumentácie na stanovené podmienky fondom a    na zabezpečenie procesu verejného 
obstarávania. Projekt bol úspešný, výber dodávateľa sa uskutočnil a  realizácia akcie je plánovaná 
v roku 2015.   
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Program 11. Vzdelávanie 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
1 972 696 2 089 791 1 978 140 

 
Podprogram 11.1. Školstvo  
 

Za všetky školské zariadenia sú vypracované samostatné 
komentáre k plneniu rozpočtu. 
 
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana  
 
Zámer projektu:  Škola s kvalitným výchovno-vzdelávacím programom pre všetkých žiakov 
 
Cieľ: Modernizovať výchovno-vzdelávací proces 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Percentuálne zvýšiť záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

53 % 55 % 56% 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zvýšiť percento žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ 

Rok 2013 2014 2015 
Plánovaná 
hodnota 

51 % 52 % 53% 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy do roku 2015 prezentovať svoje učebné projekty 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

50 % 65 % 66% 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy do roku 2015  využívať na učenie sa a opakovanie si učiva 
školský e-Learning 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

50 % 65 % 66% 

Skutočná 
hodnota 

   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 682 578 772 448 760 811 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  682 578 772 448 760 811 

 
V uvedenom projekte sú zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí, Centrum 
voľného času,  Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana. Mzdy a odvody -  rozpočtované podľa aktuálnych 
mzdových tabuliek - ZŠ pre 31 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov, pri CVČ pre 1 
pedagogického zamestnanca, pri ŠKD pre 4 pedagogických zamestnancov a pri ŠJ pre 6 (1 vedúca, 1 
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hlavná kuchárka, 1 pomocná kuchárka, 3 pomocné sily v kuchyni).  Bežné výdavky – pri ZŠ  plyn, 
elektrická energia, vodné, stočné, interiérové vybavenie, prev. stroje, všeobecný materiál (potrebné 
kancelárske potreby a materiál na vyučovanie), knihy, časopisy, učebné pomôcky –  údržba budov, 
všeobecné služby  (potrebné revízie, technik BOZP, údržbárske práce), stravovanie zamestnancov, 
povinný prídel do sociálneho fondu a i.  
Výdavky z normatívnych prostriedkov rozpočtované vo výške predpokladaného transferu 515 716 eur, 
okrem normatívnych prostriedkov z Krajského školského úradu zapracované aj výdavky 
z nenormatívnych prostriedkov na dopravné 973 eur  (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), 
prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 2 400 eur, spolu 
rozpočtované výdavky z transferov zo štátu vo výške 519 089.  
Ďalej v rozpočte ZŠ zapracované  aj výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta a z vlastných príjmov vo 
výške 11 404 eur – tieto sú rozpočtované na položkách energie – za energie spojené s používaním 
multifunkčného ihriska, učebné pomôcky pre budúcich prvákov, zakúpenie stĺpov a sietí na tenis – 
multifunkčné ihrisko, všeobecný materiál – údržbárske a čistiace prostriedky – multifunkčné ihrisko, 
benzín pre snežnú frézu, údržba multifunkčného ihriska, všeobecné služby – umývanie okien, poistenie 
budovy školy, odmena pre správcu multifunkčného ihriska. Centrum voľného času – v rámci bežných 
výdavkov zapracované bežné prevádzkové výdavky – energie,  všeobecný materiál, stravovanie 
zamestnancov, dohody o výkone práce, prídel do SF a i.  
Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované odmeny za vedenie záujmového útvaru,  dohody 
o vykonaní práce a pracovnej činnosti vrátane odvodov. Pri ŠKD zapracované bežné prevádzkové 
výdavky - energie, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídel 
do SF a i.    
Pri ŠJ rozpočtované potrebné bežné výdavky – energie, vodné, stočné, interiérové vybavenie  - nákup 
2 ks pracovných stolov (mäso, múčne jedlá), všeobecný materiál – čistiace prostriedky, kancelárske 
potreby, údržbársky materiál, celonerezový drez, taniere, poháre, lyžičky atď.,  stravovanie 
zamestnancov, údržba – údržba programu ŠJ, údržba prevádzkových strojov, maľovanie kuchyne, 
jedálne, priestorov skladov,   všeobecné služby – deratizácia, odborné prehliadky a skúšky zariadení, 
kominárske práce, odvoz kuchynského odpadu, poplatky banke, prídel do SF a i.  
 
 
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 
 
Zámer projektu:  Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy 
 
Cieľ: Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-

vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestor 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet žiakov ZUŠ 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

380 380 380 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 

Skutočná 
hodnota 
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

13 13 16 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených výchovných koncertov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 4 

Skutočná 
hodnota 

   

 
 
Cieľ: Úspora energií v priestoroch Základnej umeleckej školy 

Plnenie: Akcia zrealizovaná, úsporu bude možné vyčísliť po sledovanom období 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Realizácia výmeny okien 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 0 0 

Skutočná 
hodnota 

1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 307 350 311 456 295 647 
700 Kapitálové výdavky 0 1 800 1 800 
Výdavky na podprogram spolu  307 350 313 256 297 447 

 
V rozpočte zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 17 pedagogických a 2 nepedagogických 
zamestnancov, v rozpočte odvodov zapracované odvody aj pre zamestnancov na dohody. Bežné 
výdavky – podľa potreby – tu sú zahrnuté bežné prevádzkové výdavky - plyn, elektrická energia, 
vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace 
potreby, údržbársky materiál, zakúpenie notového materiálu, výtvarného materiálu atď, knihy 
časopisy, učebné pomôcky – predplatné odborných periodík, údržba výpočtovej techniky – údržba 
programov, údržba prev. strojov – údržba hudobných nástrojov dychov. odd., klavírov, akordeónov, 
údržba budov – rozpočtovaná výmena podlahy v 1 triede,  stravovanie zamestnancov, dohody 
o výkone práce a pracovnej činnosti – pre učiteľov pracujúcich na dohody, kuriča,  prídel do SF a i. 
 
V rozpočte projektu je zahrnutá výmena okien v ZUŠ vo výške 28 400 eur. Výmenu okien 
zabezpečoval Mestský úrad a je aj výdavkom Mestského úradu. 
 
Plnenie k 31.12.2014: Výmena komplet okien a dverí  bola zrealizovaná v sume 27 279 
eur. Bolo vymenených 71 pôvodných okien za plastové s vonkajšími a vnútornými 
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parapetmi a žalúziami a 3 vonkajšie dvere (okrem hlavných vchodových pre zachovanie 
historického vzhľadu). 
  
 
Projekt 11.1.3. CVČ 
 
Zámer projektu: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu  
 
Cieľ: Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplnom 

využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí CVČ (záujmové útvary a letná činnosť) 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

550 550 550 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených prázdninových táborov 
 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených olympiád 
 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti (príležitostná činnosť) 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

40 40 48 

Skutočná 
hodnota 

   

  
 
Cieľ: Úspora energií v priestoroch Centra voľného času 
Plnenie: Akcia zrealizovaná, úsporu bude možné vyčísliť po sledovanom období 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Realizácia výmeny okien 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 0 0 

Skutočná 
hodnota 

1   

 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 80 758 85 557 83 321 
700 Kapitálové výdavky 16 000 16 300 16 249 
Výdavky na podprogram spolu  96 758 101 857 99 570 
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V rozpočte zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 3 pedagogických a 2 nepedagogických 
zamestnancov (0,5 úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov zapracované 
odvody aj pre zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – plyn, elektrická energia, interiérové 
vybavenie – zakúpenie 5 pracovných stolov pre deti, prevádzkové stroje – vysávač, všeobecný 
materiál – kancelárske potreby, čistiace prostriedky,  výdavky za letné tábory – prepravné, 
ubytovanie, vstupné, stravovanie detí a i., stravovanie zamestnancov, údržba budovy – tu je 
rozpočtovaná bežná údržba v rámci roka, poplatok za komunálny odpad, prídel do SF a i.   
Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované učebné pomôcky a dohody pre vedúcich krúžkov. 
   
V rozpočte projektu je zahrnutá výmena okien v CVČ vo výške 16 000 eur. Výmenu okien 
zabezpečoval Mestský úrad a je aj výdavkom Mestského úradu. 
 
Skutočnosť k 31.12.2014: V rozpočte projektu suma 16 000 eur na výmenu okien v CVČ 
bola v priebehu roku navýšená o 300 eur na 16 300 eur z dôvodu nepredpokladaných prác 
na oprave ostení, ktoré sa objavili pri výmene okien v historickej časti. Výmena okien bola 
rozdelená na dve etapy. V historickej časti  boli okná vymenené za eurookná z dôvodu 
požiadavky KPÚ v Banskej Bystrici v sume 7 552 eur a v druhej etape boli inštalované 
plastové okná v novšej časti budovy v sume 8 697 eur, čo v sumári tvorí 16 249 eur. 
 
 
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 
 
Zámer projektu: Poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku a vytvoriť 
podmienky pre skvalitnenie  výchovného procesu komplexnou rekonštrukciou objektu  
 
Cieľ: Dosiahnuť schopnosť zvládnuť vstup do primárneho vzdelávania. Schopnosť 

komunikovať s deťmi a dospelými, vyjadriť sa slovne a inými umeleckými spôsobmi. 
Spôsobilosť z oblasti pracovných návykov, sebaobslužných prác a hygieny. Vedenie 
detí k zdravému stravovaniu a pohybovým aktivitám 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí MŠ 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

201 201 201 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet predškolákov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

70 70 65 

Skutočná 
hodnota 

   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 20 

Skutočná 
hodnota 

   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 445 593 461 813 458 514 
700 Kapitálové výdavky 405 600 405 600 326 981 
Výdavky na podprogram spolu  851 193 867 413 785 495 
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V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ Nábrežná pre 13 pedagogických a 4 
nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ pre 4 zamestnancov, za elokované pracovisko Štúrova 47 pre 
4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ Štúrova 47 za 3 zamestnancov (2,5 
úväzku), za elokované pracovisko na ulici Kolibská cesta 230 pre 4 pedagogických a 1 
nepedagogického zamestnanca + kurič 0,5 úväzku, ŠJ Kolibská pre 3 zamestnancov (2,5 úväzku).  
Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky – napr. plyn, 
elektrická energia, vodné, interiérové vybavenie – stoly a stoličky do 1 triedy v MŠ Nábrežná, bežná 
údržba budov – v rámci rozpočtu by sa mala realizovať v MŠ Nábrežná – výmena a montáž podlahy 
v triede D, oprava pieskoviska, náter záhradného zariadenia, v MŠ Štúrova – vyrovnanie podlahy v 1 
triede, maľovanie tried, v MŠ Kolibská – montáž regulačných ventilov, všeobecný materiál – 
kancelárske a čistiace potreby, pri ŠJ Nábrežná – kúpa potrebného vybavenia napr. tanierov, 
hrnčekov, hrncov, termonádob, palacinkárne a i., pri ŠJ Štúrova – zakúpenie umývačky riadu, pri ŠJ 
Kolibská v rámci údržby – výmena ističa EE,  stravovanie zamestnancov, údržba softvéru, prídel do SF, 
všeobecný materiál a i.  
Z prostriedkov za predškolákov sú rozpočtované výdavky na učebné pomôcky pre predškolákov 
a materiál pre prácu s predškolákmi.  
 
Kapitálové výdavky 
Zámer podprogramu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ návrhom opatrení výsledkom, 
ktorých bude efektívne a ekonomickejšie využívanie energie.  
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
Cieľ: Cieľom je realizácia energeticky úsporného programu  a  následne  dosiahnutie 

úspory  energie v hodnotenom  systéme oproti pôvodnému stavu 
Plnenie: Na realizácii energeticky úsporného programu sa začalo v júni 2014 a  stavebne bol 

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

Realizácia troch opatrení na budove MŠ - zateplenie obvodovej steny, dodatočné 
zateplenie strechy, výmena okien a dverí   

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 2 0 

Skutočná 
hodnota 

1   

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

0 126,55 126,55 

Skutočná 
hodnota 

0   

 
Komentár: Výdavky boli určené na realizáciu rekonštrukcie objektu MŠ z  prostriedkov programu 
MunSEFF II financovaného z EBRD úverovej linky s cieľom zníženia energetickej náročnosti budov 
materskej škôlky.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Zhotoviteľom UNISTAV NB s.r.o Nová Baňa na základe Zmluvy o dielo č. 
3/2014 zo dňa 12.5.2014 a dodatku č. 1 zo dňa 28.11.2014 bola realizovaná rekonštrukcia  MŠ 
spočívajúca v komplexnom zateplení budovy v rozsahu stavebných objektov SO 01 – MŠ, SO 02 – HB, 
SO 03 – DJ 20, SO 04 – DJ 15 vrátane strešnej konštrukcie, výmene okien a vchodových dverí  podľa 
projektovej dokumentácie, realizácia objektu SO – 05 Spojovacia chodba spočívajúca v odstránení 
všetkých konštrukcií a to strešných, obvodových až po jestvujúcu podlahu  a jej následnom 
vybudovaní podľa PD. V objekte  SO – 05 bola zrealizovaná nová elektroinštalácia, bleskozvodová 
sústava a ústredné vykurovanie. Stavebné práce boli zahájené v mesiaci 06/2014 zhotoviteľom 
UNISTAV NB s. r. o Nová Baňa a ukončené dňom 12.12.2014, kedy sa uskutočnilo preberacie konanie 
boli ukončené. Ďalšími dodávateľom bola realizovaná rekonštrukcia vnútorných rozvodov ÚK vrátane 
radiátorov v objekte DJ 15. 
Akcia bola skolaudovaná, v mesiaci v 02/2015 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie  Obcou Tekovská 
Breznica. Čerpanie ďalších  výdavkov súviseli s činnosťou externého stavebného dozoru. 
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Merateľný ukazovateľ týkajúci sa realizácie opatrení bol splnený už v roku 2014 vo všetkých troch 
opatreniach. Plnenie merateľného ukazovateľ  a to úspory energií bude vyhodnotený až v priebehu 
roka 2015.  
 
 
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 
 
Zámer projektu: Možnosť výberu školských zariadení určených na voľný čas detí v meste Nová Baňa 
 
Cieľ: Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre neštátne školské zariadenia 
Plnenie: Dotácia bola zasielaná mesačne. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet neštátnych školských zariadení 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 34 817 34 817 34 817 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  34 817 34 817 34 817 

 
Príspevok pre ŠKD a CVČ v ZŠ sv. Alžbety prepočítaný podľa aktuálneho počtu žiakov k 15.9.2013 vo 
výške 88 % dotácie na dieťa v ŠKD ZŠ J. Zemana (podľa počtu žiakov školy) a CVČ ZŠ J. Zemana 
(podľa počtu detí zariadenia s trvalým pobytom v meste Nová Baňa). 
 

Skutočnosť k 31.12.2014: Je vo výške upraveného rozpočtu. Príspevok bol zasielaný mesačne 
v alikvotných čiastkach zriaďovateľovi Základnej cirkevnej školy sv. Alžbety – Biskupskému úradu 
v Banskej Bystrici. Z celkového príspevku 34 817 eur bol príspevok pre Školský klub detí vo výške     
20 369 eur, pre Centrum voľného času 14 448 eur.  
 

 
Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby 
 
Rozpočet 
programu 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
88 715 89 599 84 471 

 
Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Ciele podprogramu: Zmierňovať dopady hmotnej núdze obyvateľov mesta, podporiť sociálne 
aktivity v meste, pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých. 
 
 
Podprogram 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
Cieľ: Pomoc zdravotne postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenskému zväzu 

zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie a krás 
Slovenska 
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Plnenie: Finančný príspevok 400  eur bol poskytnutý v plnej výške, primátor mesta sa zúčastnil  
výročnej členskej schôdze, kde diskutoval o aktuálnych problémoch v meste 
a o podmienkach na zlepšenie kvality života práve pre túto skupinu občanov   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet účastníkov aktivít 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

45 45 50 

Skutočná 
hodnota 

38   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 400 400 400 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 400 400 400 

 
Komentár: Výdavky sú určené ako príspevok na spolufinancovanie aktivít  zväzu zdravotne 
postihnutých občanov.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Finančné prostriedky boli poskytnuté formou dotácie s určením na kultúrno-
spoločenské poznávacie zájazdy. ZO ich využila na prepravné do Poľska.  
 
Podprogram 12.2. Staroba 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA 
 
Zámer projektu: Zapojenie seniorov do verejného života 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
Cieľ: Prevádzkovanie denného centra a starostlivosť o členov 
Plnenie: Svoju činnosť majú rozmanitú, od ručných kreatívnych prác po športové aktivity. 

Akcie sú naplánované tak, aby spĺňali požiadavky seniorov. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Doba odstránenia závady od jej nahlásenia v hodinách 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

48 48 48 

Skutočná 
hodnota 

48   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet členov v dennom centre 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

190 200 210 

Skutočná 
hodnota 

126   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet aktivít 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

12   
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Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 7 802 8 402 7 558 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 7 802 8 402 7 558 

 
Komentár: Výdavky sú  určené na činnosť denného centra seniorov LIPA,  odmeny pre predsedníčku 
a upratovačku DCS LIPA, vrátane odvodov, úhradu energií,  drobné opravy, materiál, úhradu 
prepravného na zájazdy, poštové a telekomunikačné služby.  
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky boli použité na poštovné a telekomunikačné poplatky + internet 
507 eur, zvýšenie nákladov oproti plánovanému rozpočtu bolo zapríčinené zvýšenými nákladmi 
v mesiaci.... na internet – jeho opodstatnenie si mesto preveruje v reklamačnom procese, na 
všeobecný materiál 226 eur, na občerstvenie 412 eur, prepravné na poznávací zájazd 744 eur, 512 
eur na zhotovenie kovových mreží – zabezpečenie hudobných nástrojov, honoráre a občerstvenie 688 
eur, 1 540 na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru pre predsednícku a upratovačku DCS 
LIPA. 
Dotácia Jednote dôchodcov Slovenska vo výške 400 eur.  
  
 
Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba 
 
Zámer projektu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
Cieľ: Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so 

spoločenským prostredím 
Plnenie: V zmysle zákona o sociálnych službách poskytujeme klientom opatrovateľskú službu 

a sociálne poradenstvo.  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Priemerný mesačný počet opatrovaných občanov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

24 25 26 

Skutočná 
hodnota 

18   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet opatrovaných za rok 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

30 30 30 

Skutočná 
hodnota 

24   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

100   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 70 753 71 037 68 953 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 70 753 71 037 68 953 
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Komentár: Výdavky sú na úhradu miezd a odvodov pre opatrovateľky a na materiál, posudky, 
ochranné pracovné pomôcky pre opatrovateľky, ich počet je pohyblivý a závisí od požiadavky občanov 
o opatrovateľskú službu. 
Skutočnosť k 31.12.2014: V súvislosti s výkonom  opatrovateľskej služby mesto použilo 63 065 eur na 
výdavky na výplatu miezd a na povinné odvody do poisťovní pre opatrovateľky, 103 eur na 
kancelárske potreby,  159 eur za odvoz a likvidácia odpadu za občana, ktorý sa ocitol v mimoriadne 
ťažkej životnej situácii, 4 423 eur na príspevok na stravovanie, 429 eur povinný prídel do soc. fondu, 
128 eur na lekárske posudky, 140 eur na poistenie výkonu opatrovateľskej služby, 109 eur náhrady 
PN.   
 
Podprogram 12.3.  Rodina a deti 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
Cieľ: Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so 

zameraním na prácu s deťmi 
Plnenie: Finančný príspevok bol poskytnutý. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet neštátnych subjektov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 300 300 100 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 300 300 100 

 
Komentár: Výdavky sú určené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s deťmi. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Príspevok 100 eur bol pridelený neziskovej organizácii GAŠPARKO na nákup 
hračiek, kníh, CD a materiálu na tvorivé dielne.  
 
Podprogram 12.4.  Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
                                  
 
Projekt 12.4.1. Stravovanie a  školské pomôcky detí v hmotnej núdzi  
 
Zámer projektu: Sprostredkované prideľovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
Cieľ: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia 
Plnenie: Príspevok na obedy v školskej jedálni poskytujeme žiakom, ktorí sa nachádzajú 

v hmotnej núdzi, taktiež školské pomôcky sú zakúpené pre žiakov, ktorí sú podľa 
zákona v hmotnej núdzi 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet poberateľov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

50 35 30 

Skutočná 43   
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hodnota 
  
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 8 800 8 800 6 670 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 8 800 8 800 6 670 

 
Komentár: Výdavky sú na úhradu stravovania a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej 
núdzi. Sú poukazované zo štátu vo forme dotácie. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Mesačný príspevok na stravovanie deťom v hmotnej núdzi bol poskytnutý 
vo výške 5 259 eur pre 403 žiakov (priemerne za 40,3/mesiac počas školského roka) a školské 
pomôcky pre 87 žiakov vo výške 1 411 eur poskytnuté polročne. 
  
Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci 
 
Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
 
Cieľ: Okamžitá pomoc občanom pri živelnej udalosti, pohrome alebo inej mimoriadnej 

udalosti. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov, 
paliva 

Plnenie: Komisia rozvoja, sociálna a bytová pri MsZ došlé žiadosti posudzuje a odporučí 
primátorovi mesta konkrétnu sumu pre jednotlivého žiadateľa. Často krát sú 
požiadavky zo strany občanov niekoľkokrát vyššie ako možnosti rozpočtu 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet obyvateľov požadujúcich pomoc 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

12 10 10 

Skutočná 
hodnota 

18   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 660 660 790 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 660 660 790 

 
Komentár: Výdavky sú určené pre občanov sociálne znevýhodnených prevažne na nákup potravín, 
paliva, liekov a ošatenia. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Výdavky boli poskytnuté pre občanov sociálne znevýhodnených skupín na 
nákup potravín, liečebných nákladov a pohreb. Občan musel spĺňať podmienky pridelenia dotácie, čo 
znamená aj nemať žiadny dlh voči mestu.  
 

 
Program 13. Rozvoj mesta 
 

Pôvodný  Zmena Skutočnosť 
1 950 1 950 2 143 

 
Zámer programu:  Nový územný plán mesta 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
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Podprogram 13.1. Projektové dokumentácie – ÚPD 
 
Zámer podprogramu: Príprava nového územného plánu, príprava projektových dokumentácií pre 
projekty 
 
Cieľ: Nový územný plán mesta celého katastrálneho územia  
Plnenie: Splnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Kompletný územný plán mesta 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

1 0 0 

Skutočná 
hodnota 

1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Pôvodný Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 0 0 0 
700 kapitálové výdavky       1 950 1 950 2 143 
Výdavky na podprogram spolu 1 950 1 950 2 143 

 
Komentár: Výdavky sú určené na ukončenie činnosti odborne spôsobilej osoby a schválenie  
územného plánu mesta Nová Baňa. 
Skutočnosť k 31.12.2014: Dňa 22.10.2014 na zasadnutí MsZ bol schválený nový územný plán mesta, 
následne bola ukončená činnosť odborne spôsobilej osoby na územné plánovanie  a faktúra  za 
poskytnuté služby bola uhradená. K prekročeniu nákladov došlo z dôvodu viacerých verejných 
prerokovávaní s organizáciami a občanmi u ktorých bolo vydané nesúhlasné stanovisko k ich návrhom. 
 

 

 

5. Finančné operácie 

Finančné operácie príjmové 
 
Zostatok prostriedkov ZŠ z roku 2013  
Pôvodný rozpočet bol 0 eur, upravený rozpočet  408 eur, skutočnosť 408 eur. Uvedené prostriedky 
boli v plnej výške prevedené ZŠ Jána Zemana na dočerpanie do 31.3.2014 podľa pokynov 
z Okresného úradu Banská Bystrica odboru školstva. Celková suma zostatku prostriedkov za rok 2013 
pozostávala zo zostatku normatívnych prostriedkov na prenesené kompetencie ZŠ Jána Zemana.  
Prevod prostriedkov z rezervného fondu – nakoľko neboli investičné akcie realizované 
v plánovanej výške, zdroje rezervného fondu boli použité len vo výške  243 005 eur. 
Bankový úver krátkodobý na zateplenie  - mesto vlastné prostriedky na realizáciu zateplenia 
v potrebnej výške nemá, a preto na realizáciu boli použité cez úverovú linku zdroje Európskej banky 
pre obnovu a rozvoj (EBRD). Úverové zdroje boli vo výške 550 000 eur. Skutočné použitie úveru bolo 
len vo výške spolu 465 097 eur.  
Finančné operácie príjmové sú spolu 708 510 eur. Nakoľko výdavkové finančné operácie sú vo výške 
119 130 eur, výsledkom je prebytok finančných operácií 589 380 eur.  
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6. Výsledok hospodárenia  
Výsledok rozpočtového hospodárenia – výsledkom bežného rozpočtu je prebytok 
280 936 eur, výsledkom kapitálového rozpočtu je schodok 697 029 eur, preto výsledok hospodárenia 
k 31.12.2014 je schodok  416 093 eur. 
 
Výsledok celkom  k 31.12.2014 je prebytok vo výške 173 287 eur.  
 
 
 

     7. Mimorozpočtové fondy mesta a zostatky na účtoch mesta Nová 
Baňa k 31.12.2014 

 
Mimorozpočtové peňažné fondy mesta                                               v eur 
 
Rezervný fond                                                                            
Počiatočný stav k 1.1.2014                                                                     193 420,06 
Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2013                                            195 241,18                                   
Použitie                                                                                                243 004,83 
Zostatok k 31.12.2014                                                                           145 656,41      
 
Fond rozvoja bývania                                                                                  
Počiatočný stav k 1.1.2014                                                                      83 116,61 
Tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2013                                                 125,00 
Použitie                                                                                                         0 
Zostatok k 31.12.2014                                                                             83 241,61 
 
 
Zostatky na účtoch mesta 
 
VÚB bežný účet                                                                                    143 254,21   
              
 
Sociálny fond                                                                                          
Počiatočný stav k 1.1.2014                                                                        2 277,74 
Tvorba                                                                                                    3 460,97 
Použitie                                                                                                   2 260,23 
Zostatok k 31.12.2014                                                                              3 478,48 
 
 
VÚB  - dotačný účet prenesené kompetencie                                             10 475,29 
V tom:             
Transfer ZŠ J. Zemana za 4. štvrťrok 10 405,33 
   
VÚB bežný účet Informačné centrum                                                            227,69 
 
VÚB dotačný účet                                                                                         51,86 
 
Prima banka bežný účet                                                                                34,73 
 
Slovenská sporiteľňa bežný účet                                                               15 759,09 
 
Spolu stav na účtoch mesta k 31.12.2014:                                               402 179,37 
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8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014    
 
     Mesto Nová Baňa malo v priebehu roka tri úverové vzťahy. 
 
1/ KBV Hrádza bytový dom A4  – úver 14 676 000 Sk = 487 153,95 eur     
     V roku 2001 bola so Štátnym fondom rozvoja bývania uzatvorená „Zmluva o poskytnutí podpory vo 
forme úveru“ na stavbu KBV Hrádza – Bytový dom A4 Nová Baňa. Výška úveru bola 14 676 000 Sk, čo 
je 487 153,95 eur,  úroková sadzba  4,4 %, doba splatnosti 30 rokov (360 mesiacov). 
     Návratnosť úveru je  zabezpečená zriadením záložného práva na vlastný objekt, t.j. bytový dom A4 
súpisné číslo 1707 na Hrádzi.  
     Splátky úveru a úrokov sú rozpísané na 30 rokov v prílohe úverovej zmluvy. Dlh, ktorý sa skladá 
z úveru a úroku sa mesto zaviazalo splácať pravidelnými mesačnými splátkami. Prvá až 359. splátka je 
mesačne vo výške 73 492,- Sk, čo je 2 439,49 eur.     
     Prvá splátka bola zaplatená v súlade s úverovou zmluvou ešte počas realizácie výstavby v roku 
2002. Splátky sú k 15. dňu v mesiaci.   
                                                                       
Zostatok istiny k 31.12.2013                                                                           376 772,81 eur 
Splátka istiny za rok 2014                                                                                 12 715,50 eur 
Zostatok istiny k 31.12.2014                                                                           364 057,31 eur 
 
      Jedná sa o 39 bytov, kde výška nájomného je stanovená v zmysle opatrenia Ministerstva financií 
SR tak, aby nájomné pokrývalo aj potrebu splácania úveru a úroku. Nájomné je inkasované Mestským 
bytovým podnikom Nová Baňa, s.r.o., ktorý bytový dom spravuje na základe mandátnej zmluvy. MsBP  
tieto prostriedky mesačne odvádza mestu, aby mohli byť splácané splátky úveru a úroku.  
 
      
     2/ KBV Hrádza bytový dom A3 – úver 50 387 000  Sk = 1 517 958,76 eur 
    V roku 2006 bola so Štátnym fondom rozvoja bývania uzatvorená „Zmluva o poskytnutí podpory vo 
forme úveru“ na „Výstavbu nájomných bytov v bytovom dome KBV Hrádza – bytový dom A3 – 52 b. j. 
Nová Baňa“. Výška úveru je 50 387 000 Sk. Úroková sadzba je 1,0 %, doba splatnosti 30 rokov (360 
mesiacov). 
     Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na vlastný objekt, t.j. bytový dom A3 
súpisné číslo 1892 na  Hrádzi.      
     Splátky úveru a úrokov sú rozpísané na 30 rokov v prílohe úverovej zmluvy. Dlh, ktorý sa skladá 
z úveru a úroku sa mesto zaviazalo splácať pravidelnými mesačnými splátkami vždy do 15. 
kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Prvá až 359. splátka je mesačne vo výške 162 065,- Sk, čo 
je 5 379,57 eur.      
     Prvá splátka bola zaplatená v súlade s úverovou zmluvou v roku 2006, t.j. ešte počas realizácie 
výstavby. Splátky sú realizované  vždy k 15. dňu v mesiaci.                                                             
 
Zostatok istiny k 31.12.2013                                                                    1 319 066,84 eur                                                                                        
Splátka istiny za rok 2014                                                                            51 414,65 eur 
Zostatok istiny k 31.12.2014                                                                    1 267 652,19 eur                                                          
 
     3/ Bankový úver na financovanie projektov energetickej efektívnosti cez EBRD linku 
z grantových prostriedkov Európskej únie  550 000 eur   
     Na financovanie akcie „Zateplenie budovy Mestského úradu, výmena okien a dverí“ a 
„Rekonštrukcia Materskej školy ul. Nábrežná“ mesto prijalo úver zo Slovenskej sporiteľne, a.s. cez 
úverovú linku  Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Z grantových prostriedkov Európskej 
únie po úspešnej realizácii projektu  a dosiahnutí minimálnej  30% úrovne energetických úspor mesto 
získa nenávratný príspevok vo výške 15 % z výšky oprávnených výdavkov.  
     Zmluva bola podpísaná v júli 2014. Výška úverového rámca úverovej zmluvy je 550 000 eur. 
Úroková sadzba je premenná, 3M euribor a úroková marža 1,45 %. Splatnosť úveru je na 5 rokov. 
Úver je rozdelený na 3 splátkové úvery. Splátkový úver č. 1 je vo výške 105 398,18 eur na budovu 
Mestského úradu, splátkový úver č. 2 vo výške 271 000 eur na budovu Materskej školy ul. Nábrežná  
a splátkový úver č. 3 na neoprávnené výdavky na obidva objekty vo výške 173 602 eur. 
     Návratnosť úveru je zabezpečená podpísaním blankozmenky. 
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     Čerpanie úveru sa začalo v júli. Do 31.12.2014 bolo čerpanie nasledovné:  
Splátkový úver č. 1 Mestský úrad:                         105 398,00  eur 
Splátkový úver č. 2 Materská škola ul. Nábrežná:   271 000,00 eur 
Splátkový úver č. 3 Neoprávnené výdavky:              88 699,22 eur  
     Spolu bolo vyčerpané:                                      465 097,22 eur 
 
Splátky úveru sa realizujú podľa splátkových kalendárov k jednotlivým splátkovým úverom. Úvery sa 
splácajú  štvrťročne inkasom z účtu k 25 v poslednom mesiaci štvrťroka s tým, že prvá splátka bola  
už v septembri, ešte počas realizácie akcie.  
 
Čerpaný úver  k 31.12.2013                                                                       465 097,22 eur                                                                                        
Splátky istiny za rok 2014                                                                            55 000,02 eur 
Zostatok istiny k 31.12.2014                                                                       410 097,20 eur                                                          
 
 
 

9. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti  

Informačné centrum 
 

Plnenie plánu nákladov a výnosov  
k 31.12 2014 

Náklady 

Účet Názov Plán 
Skutočnosť 

k 31.12.2014 
501 Kancelársky materiál + papier 250 332 
501 Toner do kopírky 72 32 
501 Čistiace prostriedky - Ubyt. zariadenie 15 12 
501 Nákup zariadenia - Ubyt. zariadenie 100 3 
501 Nákup zariadenia - IC 0 102 
502 Ubytovacie zariadenie - voda 70 16 
502 Ubytovacie zariadenie - elektrika 750 432 
502 Ubytovacie zariadenie - náklady na teplo 1 100 1 000 
504 Tovar na predaj 2 300 3 011 
511 Ubytovacie zariadenie - opravy a údržba 100 0 
511 Opravy a údržba 200 182 
512 Cestovné 30 0 
518 Ubytovacie zariadenie - upratovanie 50 0 
518 Telefón a internet 150 439 
518 Ubytovacie zariadenie - konces. poplatok 8 7 
518 Tlačiarenské služby 5 534 5 605 
518 Autorské poplatky LITA 60 37 
518 Ubytovacie zariadenie - pranie a čistenie 200 119 
518 Informácie o meste (prevádzka domény) 90 61 
518 Poisťovňa Union 100 154 
518 Poskytnutý rabat 250 187 
518 Aices - členské 165 165 
518 Školenie 100 15 
518 Revízie 185 47 
521 Mzdy 6 181 6 230 
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524 Odvody 2 060 2 146 
527 Prídel do sociálneho fondu 62 70 
527 Stravné 452 436 
538 Daň za ubytovanie 80 39 
538 Odvoz odpadu 30 23 
553 Rezerva na nevyčerpané dovolenky 0 264 
568 Bankové poplatky 96 88 
591 Zrážková daň z úroku 2 0 

  Spolu 20 842 21 269 
  

 
Výnosy 

 

Účet Názov Plán 
Skutočnosť 

k 31.12.2014 
602 Kopírovanie 1473 1 378 
602 Služby 3100 2 967 
602 Faxovanie 500 149 
602 Noviny 3900 3 964 
602 Reklama a inzercia 5150 4 565 
602 Ubytovanie 3249 1 378 
602 Internet 39 42 
602 Poistenie Union 130 181 
604 Tovar na predaj 3300 4 131 
644 Úroky 1 0 
648 Výnosy z prevádzkovej  činnosti 0 400 

  Spolu 20842 19 155 

Výsledok hospodárenia 0 -2 114 

 
Komentár k plánu nákladov a výnosov za rok 2014- IC 

Náklady  
 V roku 2014 boli skutočné náklady vo výške 21 269 eur. Informačné centrum vykonáva 

podnikateľskú činnosť v zmysle vydaných živnostenských oprávnení. Súčasťou tejto činnosti je 
i poskytovanie ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení. Náklady boli nasledovné: 
Na kancelársky materiál, kancelársky papier, tlač a kopírovanie cez kopírovací stroj Msú 
332 eur. Náklady boli vyššie z dôvodu nového výlepu výkladu IC kvôli rekonštrukcii budovy, zakúpeniu 
lekárničky a batérie do registračnej pokladne. S týmito nákladmi sme v roku 2014 nepočítali.  
Toner do kopírovacieho stroja - vo výške 32 eur, tu sú náklady nižšie oproti plánovaným.  
Čistiace prostriedky v ubytovacom zariadení boli zakúpené v sume 12 eur. 
Nákup zariadenia do ubytovacieho zariadenia -  v rámci šetrenia bol zakúpený len USB kľúč 
k registračnej pokladni ubytovacieho zariadenia v hodnote 3 eur.  
Nákup zariadenia do  IC – náklady vo výške 102 eur plánované neboli. Z dôvodu nefunkčnosti 
dvoch otočných stoličiek sme boli nútení zakúpiť nové v hodnote 90 eur a kábel ku tlačiarni v hodnote 
12 eur.   
Spotreba vody – spotreba vody bola vo výške 16 eur. Náklady sú nižšie oproti plánovaným. 
Spotreba elektrickej energie – uhradený bol nedoplatok vo výške 24 eur a zálohová platba vo 
výške 408 eur. Uvedené vynaložené náklady na energie boli spojené s prevádzkou ubytovacieho 
zariadenia. Aj tu sú náklady oproti plánovaným omnoho nižšie. 
Náklady na teplo – zálohová platba vo výške 1 000 eur. Náklady sú tiež nižšie ako bolo plánované. 
Tovar na predaj - súvisí s predajom tovaru určeného na predaj, ako napríklad: upomienkové 
predmety s motívom Slovenska, ale aj mesta napr. pohľadnice, perá, hrnčeky, obrazy, keramika, 
samolepky, mapy, zakladacie obaly, publikácie Turistický sprievodca v SJ a AJ, Bedeker a iné. Náklady 
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boli vo výške 3 011 eur, čo je omnoho vyššie ako boli predpokladané náklady hlavne z dôvodu predaja 
komisionálneho tovaru.  Zvýšené náklady sa prejavia aj vo zvýšených výnosoch za predaj. 
Náklady na Opravy a údržbu ubytovacieho zariadenia nevznikli, nakoľko nevznikli žiadne závady.  
Opravy a údržba informačného centra – náklady vo výške 182 eur súvisia s opravou a údržbou 
kopírovacieho stroja a servisnou prehliadkou registračnej pokladne. Náklady sú o malú sumu nižšie 
ako bolo plánované. Avšak z dôvodu, že náklady predovšetkým súvisia s opravou kopírovacieho stroja 
nielen v tomto roku, ale aj v predchádzajúcich rokoch, a čakajú nás ďalšie náklady na väčšiu opravu, 
uvažujeme o zakúpení nového, výkonnejšieho stroja. 
Cestovné – na položke nevznikli náklady.  
Náklady na upratovanie spoločných priestorov v podnikateľskom centre, kde sa nachádza 
ubytovacie zariadenie v tomto roku nevznikli. Upratovanie apartmánu sa rieši v rámci upratovania OKI 
a neúčtuje sa na podnikateľskú činnosť. 
Za telefón spojený s poskytovaním faxovej služby, internet, udelenie frekvencií za mestský 
rozhlas, prevádzku rádio-vysielacích staníc a poštovné predplatiteľom Novobanských novín 
spojené aj so  zasielaním povinných výtlačkov inštitúciám, ktoré si to vyžadujú, boli vynaložené 
náklady vo výške 439 eur. Výdavky boli vyššie práve z dôvodu neplánovaných výdavkov za poštovné 
a uhradenie poplatku za prevádzku rádio-vysielacích staníc (systém VISO). 
Koncesionársky poplatok za ubytovacie zariadenie je vo výške  7 eur. 
Tlačiarenské služby predstavujú náklady spojené s tlačou Novobanských novín. Nakoľko sme tlač 
decembrového čísla navýšili o 100 kusov (oproti plánovaným 2 500 kusom) a tým aj počet kalendárov, 
ktoré boli ich súčasťou, boli náklady o malú sumu vyššie. Tlač bola vo výške 5 605 eur.  
Autorské poplatky Lita – sú poplatky za kopírovanie vo výške 37 eur.   
Za pranie a čistenie v ubytovacom zariadení bolo uhradené 119 eur. Aj tu boli náklady na túto 
službu nižšie oproti plánovaným aj z dôvodu, že bol nízky záujem o ubytovanie počas roka 2014. 
Prevádzka domény –súvisí s hosťovaním na web stránke www.novabana.sk, náklady boli nižšie ako 
plánované, boli vo výške 61 eur. 
Náklady spojené s poskytovaním komplexného cestovného poistenia klientom – Union boli vyššie 
z dôvodu záujmu o túto službu počas roka, čo sa prejaví aj vo výnosoch. Boli uhradené vo výške 154 
eur. 
Predajcom Novobanských novín bol poskytnutý rabat vo výške 187 eur čo je nižšie ako bolo 
pôvodne plánované z dôvodu väčšieho predaja NN priamo v IC, čo sa prejaví aj vo vyšších výnosoch.  
AICES členské - vo výške 165 eur bol uhradený členský poplatok do Asociácie informačných centier. 
Jedná sa o poplatok za celý kalendárny rok.  
Školenie  - náklady vo výške 15 eur na kolokvium spojené s valným zhromaždením AICES.  
Za revízie v ubytovacom zariadení boli vynaložené náklady len vo výške 47 eur, čo je oproti 
plánovaným nižšie. 
Stočné vo výške 15 eur plánované nebolo. 
Na Mzdy a dohodu za opravu Novobanských novín boli vynaložené náklady vo výške 6 230 eur  na 1 
pracovníčku informačného centra a pracovníčku na dohodu. 
Odvody boli vo výške 2 146 eur.  
Prídel do sociálneho fondu bol vo výške 70 eur a stravné vo výške 436 eur.  
Daň za ubytovanie bola uhradená vo výške 39 eur. 
Odvoz odpadu- náklady boli 16 eur za KO a DSO za IC a 7 eur za prevádzku ubytovacieho 
zariadenia. 
Rezerva na nevyčerpané dovolenky – náklady sú vo výške 264 eur, neboli plánované. 
Bankové poplatky boli vo výške 88 eur.  
 
Výnosy  

 Celkové výnosy za rok 2014 predstavujú skutočnosť vo výške 19 155 eur.  
Výnosy boli nasledovné: 
Kopírovanie – výnosy vo výške 1 378 eur boli oproti plánovaným o malú sumu nižšie.  
Služby – IC poskytuje okrem iných služieb aj služby ako sú prepisovanie textov, tlač, skenovanie, 
laminovanie, hrebeňová väzba a vyhlasovanie v mestskom rozhlase, výnosy boli vo výške 2 967 eur, 
z toho vyhlasovanie v mestskom rozhlase predstavuje 827 eur z uvedenej sumy. Vyhlásených bolo 
celkovo 2 193 vyhlásení, z toho 384 platených a 1 809 neplatených oznamov. Plánované výnosy sa 
nám neporadilo dosiahnuť z dôvodu opakovaného nižšieho záujmu o vyhlasovanie relácií. O túto 
službu je z roka na rok menší záujem.    
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Faxovanie - výnosy vo výške 149 eur sú nižšie ako bolo plánované z dôvodu nízkeho záujmu o túto 
službu. Túto službu nahradilo skenovanie dokumentov posielané formou mailu čo je finančne 
nenáročnejšie. 
Noviny - suma 3 964 eur bola dosiahnutá z predaja Novobanských novín v predajných stánkoch, 
za noviny predané v informačnom centre a za noviny pre predplatiteľov. Predaj spĺňa naše 
očakávania.  
Reklama a inzercia – výnosy vo výške 4 565 eur súvisia aj s poskytovaním uvedenej služby 
v Novobanských novinách. Výnosy sú oproti plánovaným nižšie aj z dôvodu, že IC v roku 2014 
neposkytovalo možnosť reklamy formou banneru na web stránke mesta.  
Informačné centrum poskytuje ubytovacie služby vo vlastnom ubytovacom zariadení, výnosy boli vo 
výške 1 378 eur a sú nižšie ako bolo plánované z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie hlavne z radov 
obchodných zástupcov spoločností.  
Internet dosiahnuté výnosy boli vo výške 42 eur a tak spĺňa naše očakávania.  
O službu Poistenie Union, ktorá súvisí s poskytovaním komplexného poistenia klientom bol počas 
roka vyšší záujem, čo predstavuje skutočnosť vo výške 181 eur.  
Tovar na predaj – výnosy boli dosiahnuté vo výške 4 131 eur. Súvisia s predajom turistických máp, 
pohľadníc mesta, propagačných materiálov mesta, upomienkových a darčekových predmetov 
s motívom Slovenska, Bedeker Novej Bane, publikácia Turistický sprievodca v slovenskom a anglickom 
jazyku a iné. Skutočné výnosy sú oproti predpokladaným vyššie aj z dôvodu komisionálneho predaja, 
ktorý nás nezaväzuje vopred uhrádzať za tovar, ktorý ešte nie je predaný. Tým nám dovoľuje 
zabezpečiť väčší výber ponuky tovaru, o ktorý je záujem. 
Ostatné  výnosy z podnikateľskej činnosti  boli vo výške 400 eur. Tvorili ich predplatené 
poštovné na rok 2014 za NN vo výške 110 eur a preplatok za elektrickú energiu v ubytovacom 
zariadení vo výške 290 eur. 
Výnosy budúcich období -  predplatné NN a poštovné na rok 2015, uhradené v roku 2014 boli vo 
výške 280 eur. 

Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi predstavuje  - 2 114 eur strata. 
 
 

Ubytovacie zariadenie 

Náklady       v eur 

Účet Názov Plán 
Skutočnosť 

k 
31.12.2014 

501 Čistiace prostriedky 15 12 
501 Nákup zariadenia 100 3 
502 Voda 70 16 
502 Elektrika 750 432 
502 Náklady na teplo 1 100 1 000 
511 Opravy a údržba 100 0 
518 Upratovanie 50 0 
518 Revízie 185 47 
518 Pranie a čistenie 200 120 
518 Odvoz odpadu 10 7 
518 Koncesionársky poplatok 8 7 
518 Stočné 0 15 
538 Daň za ubytovacie zariadenie 80 39 

  Spolu 2 668 1 698 
 
 
     Porovnaním plánovaných nákladov a výnosov z prevádzky ubytovacieho zariadenia bol plánovaný 
zisk 581 eur. V skutočnosti je strata 30 eur, keď náklady ubytovacieho zariadenia sú  vo výške 1 698 
eur a výnosy 1 668 eur,  pričom náklady za teplo nie sú vyúčtované, sú len vo výške záloh. 



10. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 Mesto Nová Baňa v eur

AKTÍVA 2013 2014 PASÍVA 2013 2014
A. Neobežný majetok 16 393 952 16 408 211 A. Vlastné imanie a záväzky 13 862 850 13 775 125
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 38 601 40 531 A.I. Oceňovacie rozdiely súčet 202 965 275 901
2. Softvér 13 647 13 647 A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precen. majetku 202 965 275 901

oprávky -13 647 -13 647
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 40 744

oprávky -213
6. Obstaranie DDNM 38 601 0 A.III. Výsledok hospodárenia 13 659 885 13 499 224
A.II. Dlhodobý hmotný majetok spolu 20 274 536 20 846 764 1.     Nevysporiadaný VH minulých rokov 13 939 119 13 660 049
1. v tom: pozemky 6 134 679 6 133 389 2.     VH za účtovné obdobie -279 234 -160 825
4.           stavby 12 598 134 12 604 934

5.           stroje a prístroje 211 498 230 235B. Záväzky 1 995 265 2 330 113
6.           dopravné prostriedky 1 222 127 1 233 967 B.I. Rezervy 232 555 213 898
11.           investície 108 098 644 239 2.     Ostatné rezervy 204 000 204 000

Oprávky k DHM -5 792 601 -6 425 436 4.     Ostatné krátkodobé rezervy 28 555 9 898
A.III. Dlhodobý finančný majetok 1 873 416 1 946 352
1. v tom: podiely v dcérskej ÚJ 416 600 489 536 B.II. Zúčtovanie medzi subjektami VS 408 10 405
3.           cenné papiere 1 456 816 1 456 816 5.     Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 408 10 405

Opravné položky k dlh.fin.majetku 0 0
B.III. Dlhodobé záväzky 1 698 118 1 635 188

B Obežný majetok 3 274 339 3 145 1871.     Ostatné dlhodobé záväzky 1 695 840 1 631 710
B.I. Zásoby 17 849 20 028 4.     Záväzky zo sociálneho fondu 2 278 3 478
1.     Materiál na sklade 13 554 15 963
5.     Tovar na sklade 4 295 4 065 B.IV. Krátkodobé záväzky 64 184 60 525
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami VS 2 658 778 2 635 525 1.     Dodávatelia 9 563 7 348
1. Zúčtovanie odvodov príjmov RO 103 121 3.     Prijaté preddavky 6 410 6 763
3. Zúčtovanie transferov obce 2 658 675 2 635 404 5.     Nevyfaktúrované dodávky 1 502 1 244
B.III. Dlhodobé pohľadávky 0 0 9.     Iné záväzky 25 499 829
B.IV. Krátkodobé pohľadávky 122 584 83 601 12.     Zamestnanci 1 285 25 219
1.     Odberatelia 8 143 10 989 14.     Zúčtovanie s orgánmi NP 17 266 16 680
4.     Poskytnuté prevádzkové preddavky 498 498 15.     Daň z príjmov 0 0
8.     Z nedaňových príjmov 111 045 111 944 16.     Ostatné priame dane 2 659 2 442
9.     Z daňových príjmov 45 117 44 199
10.     Pohľadávky voči zamestnancom 23 0 B.V. Bankové úvery a výpomoci 0 410 097

    Opravná položka k pohľadávkam -42 242 -84 029 1.     Bankové úvery dlhodobé 0 410 097
B.V. Finančné účty 475 128 406 033 2.     Bežné bankové úvery 0 0
1.     Pokladnica 1 874 3 503
2.     Ceniny 1 021 351
3.     Bankové účty 472 233 402 179

C Časové rozlíšenie 3 027 334 C. Časové rozlíšenie 3 813 203 3 448 494
2. Náklady budúcich období 557 334 1. Výdavky budúcich období 0 0
3. Príjmy budúcich období 2 470 0 2. Výnosy budúcich období 3 813 203 3 448 494

A+B+C SPOLU MAJETOK 19 671 318 19 553 732A+B+C SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁV. 19 671 318 19 553 732
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Technické služby mesta Nová Baňa 

 
Správa o  hospodárení 

Technických sluţieb mesta Nová Baňa za rok 2014 

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov  

 
Informácie o rozpočte 

 
 

 

Uznesením č. 57/2013 zo dňa 11.12.2013 bol schválený rozpočet mesta a rozpočet nákladov, výnosov 

a výsledku hospodárenia Technických sluţieb (ďalej „TS“) mesta na rok 2014.  
V rámci schváleného rozpočtu bol beţný príspevok pre TS vo výške 647 002 eur, v tom účelové 

prostriedky vo výške 34 694 eur. Kapitálový príspevok bol schválený vo výške 20 690 eur.  
 

 
Zmeny rozpočtu TS za rok 2014 
 
Rozpočtový presun č. 1/2014 zo dňa 3.3.2014 
Keďţe v zimnom období boli priaznivé poveternostné podmienky, TS ušetrili peňaţné prostriedky na 

posypovom materiály a pohonných hmotách. Z tohto dôvodu sme urobili rozpočtový presun vo výške 8 130 
€. Prostriedky vo výške 1 507 € boli prerozdelené na projekt 9.3.2. Príspevok na správu štadióna a 2 229 € 

na podprogram 8.1. Spoločná správa TS pre potreby vypracovania revízie poţiarnotechnickej charakteristiky 
stavieb TS v Novej Bani v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Na podprogram 

8.1. Spoločná správa TS bolo určených tieţ 4 394 €, a to na obnovu softvéru pre zjednotenie a programovú 
komunikáciu s mestom, ktoré v danom programe pracuje.   

 
4. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 19/2014 z 28.5.2014 
Na MsZ bol schválený návrh úpravy príspevku TS mesta o 35 329 €. Beţné prostriedky na podprograme 

5.2. Cestná doprava, v projekte 5.2.2. Zimná údrţba MK sa zníţili o 21 500 €. Tieto prostriedky sa presunuli 
spolu s inými zdrojmi mesta na projekt 5.2.1. Údrţba MK ako účelové prostriedky na opravu MK Bukovina 

Šajtiská vo výške 35 063 €, na opravu MK podľa zoznamu vo výške 20 470 €, na odstavnú plochu Štúrova 
a A. Kmeťa vo výške 1 200 € a na natretie autobusových čakární vo výške 550 €.  

Okrem toho bol na MsZ schválený aj návrh úpravy kapitálových prostriedkov o 123 677 €. Tieto prostriedky 
boli prerozdelené na nasledovné podprogramy a projekty: 

Projekt 5.2.1. Údrţba MK – Projektová dokumentácia na spevnené plochy ul. Cintorínska vo výške 72 €,  

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov – značenie + zastávky vo výške 13 000 €,  
Podprogram 5.4. Cyklochodník Tajch – vybudovanie 1 altánku 6-uholníkového tvaru so strieškou 

a vyasfaltovanie vjazdov na chodník Tajch spolu vo výške 5 961 €,  
Podprogram 5.6. Chodníky a odstavné plochy – rekonštrukcia chodníkov na ul. Cintorínska, Nábreţná, 

Školská, odstavná plocha s drveným asfaltom a penetrácia pod Sekvojou spolu vo výške 88 900 €,  
Podprogram 6.4. Manipulačná plocha na Hornom dvore TS vo výške 1 900 €,  

Podprogram 8.1. Spoločná správa – prístrešok na dvore TS a kamerový systém spolu vo výške 6 176 €,  
Podprogram 8.5. Verejná zeleň – cepová kosačka vo výške 7 200 €,  

Podprogram 8.7. Osvetlenie pod Sekvojou vo výške 300 €,  

Podprogram 8.10. Projektová dokumentácia pre 4 detské ihriská – Sekvoja, Štúrova, Nábreţná, Školská 
spolu vo výške 168 €.  

 
Rozpočtový presun č. 2/2014 zo dňa 15.7.2014 
Druhý rozpočtový presun bol vo výške 3600 €. Z projektu 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu sme urobili 
presun na podprogram 8.5. Verejná zeleň, a to na kosenie verejnej zelene dodávateľským spôsobom a na 

podprogram 2.3. Údrţba mestského rozhlasu, na opravu VISO po kalamite. V rámci podprogramu 8.7. 

Verejné osvetlenie sme urobili presun prostriedkov vo výške 900 € z miezd a odvodov na opravu verejného 
osvetlenia. Rozpočtový presun z miezd bolo moţné vykonať z dôvodu dlhodobej PN dvoch našich 

zamestnancov.  
 

7. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 45/2014 z 27.8.2014 
V 7.zmene rozpočtu bol MsZ upravený kapitálový príspevok pre TS mesta o 13 500 €. Prostriedky boli 
prerozdelené na tieto podprogramy a projekty: 
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Projekt 5.2.1. Údrţba MK: Spevnené plochy ul. Cintorínska – dokončenie schodov, uzatvorenie pohrebiska, 

osadenie brány a plota v celkovej výške 500 €,  

Podprogram 5.4. Chodník Tajch: Vybudovanie altánku – oplechovanie a prekrytie altánku krytinou vo výške 
700 €,  

Podprogram 5.6. Chodníky a odstavné plochy, z toho: Odstavná plocha s drveným asfaltom a penetrácia 
Pod sekvojou – stabilizácia plchy obrubníkmi a zatrávňovacími panelmi a spojenie dvoch vybudovaných 

plôch vo výške 8 500 € a Rekonštrukcia chodníka Školská – vo výške 13 500 € na rozšírenie štrkového 
chodníka okolo športoviska a nového detského ihriska s napojením na dva mosty.  
 

8. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 49/2014 z 22.10.2014 
Ôsmou zmenou rozpočtu bol MsZ upravený beţný aj kapitálový príspevok pre TS mesta.  

Pri úprave beţných prostriedkov bol schválený presun rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými 

programami a projektmi z dôvodu účtovania spotreby palív, olejov, kvapalín, poistenia či servisov a opráv 
vozidiel na projekty 8.1., 8.5., 8.7., 8.9., 8.10., 6.1.1., 6.3.1., a 2.3., na ktoré bol pôvodne tvorený rozpočet 

na projekt 5.2.3. Výdavky týkajúce sa daných poloţiek však boli účtované priamo na projekty, ktorých sa 
výdavky týkali. V rámci poskytnutých beţných prostriedkov v projekte 5.2.1. Údrţba MK sa zmenili tieţ 

účelové prostriedky, a to presunom prostriedkov z dôvodu nerealizovania nasledovných akcií v r. 2014: 
Oprava a natretie autobusových čakární – 550 € a Odstavná plocha Štúrova a A. Kmeťa s drveným asfaltom 

– 1 200 €. Tieto prostriedky sa prerozdelili medzi akcie Spevnená plocha ul. Nábreţná, ktorú sme 
potrebovali dofinancovať o čiastku 188 € a Schody pri Baţante, ktoré sme ţiadali navýšiť o sumu 1 562 €. 

Okrem toho bolo MsZ schválené poníţenie beţných účelových prostriedkov na projekte 5.2.1. o sumu 

24 010 € a to z akcií Schody pri VUB a Schody pri polícii, ktoré boli z dôvodu úplnej rekonštrukcie schodísk 
presunuté z beţných účelových na kapitálové prostriedky. Okrem toho boli akcie navýšené celkovo o 20 000 

€. Presun prostriedkov bol potrebný aj z dôvodu ich zaradenia do majetku mesta Nová Baňa. Napokon 
o čiastku 827 € bola navýšená kapitálová akcia na podprograme 5.6. Chodníky a odstavné plochy: 

Rekonštrukcia chodníka Školská. Navýšenie sme poţadovali z dôvodu dofinancovania a ukončenia akcie.  

 

 

Zmeny rozpočtu  
 

Číslo 
programu 

Klasifikácia 
funkčná 

Názov  činnosti 
1. rozpočtový 

presun 
4. zmena 
rozpočtu 

2. rozpočtový 
presun 

7. zmena 
rozpočtu 

8. zmena 
rozpočtu 

2.3. 08.3.0. Mestský rozhlas 1 770 1 770 3 370 3 370 3 470 

5.2.1. 04.5.1. Doprava – údrţba MK-BN 115 242 172 525 172 525 172 525 148 515 

5.2.2. 04.5.1. Zimná údrţba MK 45 625 24 125 24 125 24 125 24 125 

5.2.3. 04.5.1. Doprava – vozidlá TS 118 392 118 392 114 792 114 792 78 255 

5.2. 04.5.1. Spolu: Doprava 279 259 315 042 311 442 311 442 250 895 

6.1.1. 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 60 905 60 905 60 905 60 905 86 249 

6.1.2. 05.1.0 Nakladanie s odpadmi BRKO 19 276 19 276 19 276 19 276 19 276 

6.3.1. 05.1.0 Čistenie MK a priestorov mesta 7 618 7 618 7 618 7 618 8 873 

6.3.2. 05.1.0 Čistiaca technika 11 202 11 202 11 202 11 202 11 202 

6. 05.1.0 Spolu: Nakladanie s odpadmi 99 001 99 001 99 001 99 001 125 600 

8.1. 04.1.1. Spoločná správa 132 549 132 549 132 549 132 549 134 240 

8.5. 06.2.0. Verejná zeleň 45 078 45 078 47 078 47 078 52 390 

8.7.1. 06.4.0. Verejné osvetlenie 48 383 48 383 48 383 48 383 50 248 

8.8.1. 06.6.0. Verejné WC 10 516 10 516 10 516 10 516 10 516 

8.8.2. 06.6.0. Trhovisko 0 0 0 0 0 

8.8. 06.6.0. Spolu: Bývanie a občianska vybavenosť 10 516 10 516 10 516 10 516 10 516 

8.9. 08.4.0. Pohrebníctvo   11 752 11 752 11 752 11 752 12 602 

8.10. 08.1.0. Tajch – rekreačná oblasť 955 955 955 955 1 175 

9.3.2. 08.1.0. Správa štadióna 17 739 17 739 17 739 17 739 17 639 

 S p o l u  -  bežné výdavky 647 002 682 785 682 785 682 785 658 775 
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Príspevok Technických služieb a vlastné príjmy 
 

Číslo 
programu 

Funkčná 
klasifikácia 

Názov 

Plán 

vlastných 
príjmov 

Vlastné 
príjmy 

Zostatok 

prostriedkov 
z min. roku 

Plán 

príspevku po 
zmenách 

Skutočne 

poskytnutý 
príspevok 

Čerpanie 
spolu 

Z toho: 
Prostriedky 
z min. roku 

Kontrola 

Výdavky 
spolu 

Nedočerpanie / 

prečerpanie 
príspevku MsÚ Z príspevku 

Prečerpanie 
príspevku 

Z vlastných 
príjmov 

2.3. 08.3.0. Mestský rozhlas   0 0 2870 2870 3238,74 2870,00 368,74 0,00 0 3238,74 368,74 

2.3. 08.3.0. PC vybavenie - účelové   0 0 600 580 580 580 0,00 0,00 0 580 0,00 

2. 08.3.0. SPOLU 0 0 0 3470 3450 3818,74 3450 368,74 0,00 0 3818,74 368,74 

5.2.1. 04.5.1. Doprava - údrţba MK   950,62 3324,61 85948 85948 99834,53 85948,00 9611,30 950,62 3324,61 99834,53 9611,30 

5.2.1. 04.5.1. Schody pri Baţante   0 0 2762 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 

5.2.1. 04.5.1. Spevnené plochy ul. Nábreţná   0 0 4272 4272 4272,44 4272 0,44 0,00 0 4272,44 0,44 

5.2.1. 04.5.1. Oprava MK Bukovina   0 0 35063 35063,24 35063,24 35063,24 0,00 0,00 0 35063,24 0,00 

5.2.1. 04.5.1. Oprava MK podľa zoznamu   0 0 20470 20470 20470 20470 0,00 0,00 0 20470 0,00 

5.2.2. 04.5.1. Zimná údrţba MK   13,2 2895,54 24125 24125 27530,27 24125,00 496,53 13,20 2895,54 27530,27 496,53 

5.2.3. 04.5.1. Doprava - vozidlá TS   857,66 5655 78255 78255 49649,58 43136,92 0,00 857,66 5655 49649,58 -35118,08 

5. 04.5.1. SPOLU 0 1821,48 11875,15 250895 248133,24 236820,06 213015,16 10108,27 1821,48 11875,15 236820,06 -25009,81 

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi   26,46 7729,17 86249 86249 110689,08 86249,00 15259,44 1451,47 7729,17 110689,08 15259,44 

6.1.2. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi BRKO 8500 8692,95 1042,72 19276 19276 26597,56 16861,89 0,00 8692,95 1042,72 26597,56 -2414,11 

6.3.1. 05.1.0. Čistenie MK a priestorov mesta   0 568,85 8873 8873 9949,78 8873,00 507,93 0,00 568,85 9949,78 507,93 

6.3.2. 05.1.0. Čistiaca technika   0 181,54 11202 11202 11825,33 11202,00 441,79 0,00 181,54 11825,33 441,79 

6. 05.1.0. SPOLU 8500 8719,41 9522,28 125600 125600 159061,75 123185,89 16209,16 10144,42 9522,28 159061,75 13795,05 

8.1. 04.1.1. Spoločná správa   1985,41 12353,56 133040 126417 141428,24 126417,00 672,27 1985,41 12353,56 141428,24 672,27 

8.1. 04.1.1. PC vybavenie - účelové   0 0 1200 1200 1200 1200 0,00 0,00 0 1200 0,00 

8.1. 04.1.1. Spoločná správa 0 1985,41 12353,56 134240 127617 142628,24 127617 672,27 1985,41 12353,56 142628,24 672,27 

8.5. 06.2.0. Verejná zeleň    0 2698,99 52390 52390 46063,98 43364,99 0,00 0,00 2698,99 46063,98 -9025,01 

8.5. 06.2.0. SPOLU 0 0 2698,99 52390 52390 46063,98 43364,99 0,00 0 2698,99 46063,98 -9025,01 

8.7. 06.4.0. Verejné osvetlenie   0 13137,52 50248 50248 71670,89 50248,00 8285,37 0,00 13137,52 71670,89 8285,37 

8.7. 06.4.0. SPOLU 0 0 13137,52 50248 50248 71670,89 50248 8285,37 0 13137,52 71670,89 8285,37 

8.8.1. 06.6.0. Verejné WC 1500 1116,8 1038,12 10516 10516 11115,21 8960,29 0,00 1116,80 1038,12 11115,21 -1555,71 

8.8.2. 06.6.0. Trhovisko 2000 2368 0 0 0 942,99 0,00 0,00 942,99 0 942,99 0,00 

8.8. 06.6.0. SPOLU 3500 3484,8 1038,12 10516 10516 12058,2 8960,29 0,00 2059,79 1038,12 12058,20 -1555,71 

8.9. 08.4.0. Pohrebníctvo 7021 19146,59 2315,09 9002 9002 32469,07 9002,00 2005,39 19146,59 2315,09 32469,07 2005,39 

8.9. 08.4.0. 
Oprava osvetlenia, rozhlasu, 
vody 

      3000 3000 3000 3000,00 0,00 0,00 0 3000,00 0,00 

8.9. 08.4.0. PC vybavenie - účelové       600 546 546 546 0,00 0,00 0 546 0,00 

8.9. 08.4.0. SPOLU 7021 19146,59 2315,09 12602 12548 36015,07 12548 2005,39 19146,59 2315,09 36015,07 2005,39 

8.10. 08.1.0. Tajch - rekreačná oblasť   0 0 1175 1075 1636,55 1075,00 561,55 0,00 0 1636,55 561,55 

9.3.2. 08.1.0. Správa štadióna   0 700,54 17639 16232 20314,76 16232,00 3382,22 0,00 700,54 20314,76 3382,22 

 
08.1.0. SPOLU 0 0 700,54 18814 17307 21951,31 17307 3943,77 0,00 700,54 21951,31 3943,77 

účelové prostriedky 0 0 0 67967 65131,24 65131,68 65131,24 0,44 0 0 65131,68 0,00 

beţné výdavky 19021 35158 53641 590808 582678 664957 534565   35158 53641 623364   

SPOLU  19021,00 35157,69 53641,25 658775,00 647809,24 730088,24 599696,33 41592,97 35157,69 53641,25 688495,27  -6519,94 
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Čerpanie kapitálového príspevku a príspevok pre TS na kapitálové príjmy a výdavky 
 

 
Číslo 

programu 
Funkčná 

klasifikácia 
Kód 

zdroja 
Názov činnosti Schválený Upravený 

Poskytnutý 
príspevok z MsÚ 

Kapitálové príjmy 
celkom 

Kapitálové 
výdavky celkom 

% Plnenia 

5.2.1. 04.5.1. 46 PD spevnené plochy Cintorínska    572 487,29 487,29 487,29 85,19 

5.2.1. 04.5.1. 41 Schody pri VÚB a schody pri Polícii   24 010 21 044,26 21 044,26 21044,26 87,65 

5.2.1. 04.5.1. 46 Schody pri VÚB a schody pri Polícii   20 000 19 273,63 19 273,63 19273,63 96,37 

5.3. 04.5.1. 46 Rekonštrukcia chodníkov - značenie + zastávky   13 000 3910,47 3 910,47 3910,47 30,08 

5.4. 04.5.1.   Cyklochodník Tajch SPOLU, z toho: 4 660 11 321 10 325,85 10 325,85 10 326 91,21 

    43 Mobiliár - lavičky a koše 10 ks 4 660 4 660 4 403,72 4 403,72 4403,72 94,50 

    46 Vybudovanie 1 altánok 6-uholníkového tvaru so strieškou   2 390 1 651,89 1 651,89 1651,89 69,12 

    46 Vyasfaltovanie vjazdov na chodník Tajch   4 271 4 270,24 4 270,24 4270,24 99,98 

5.6. 04.5.1.   Chodníky a odstavné plochy SPOLU, z toho: 0 102 027 101 301,58 101 301,58 101 301,58 99,29 

    46 Rekonštrukcia chodníkov Cintorínska, Nábreţná   76 400 75 692,85 75 692,85 75692,85 99,07 

    46 Odstavná plocha s drveným asfaltom, penetrácia pod Sekvojou   2 500 2481,76 2 481,76 2481,76 99,27 

    46 Rekonštrukcia chodníka Školská   23 127 23126,97 23 126,97 23126,97 100,00 

6.1.1. 05.1.0. 43 Zberný dvor pre separovaný odpad + projekt 11 040 11 040 1 081,00 1 081,00 1 081 9,79 

6.4. 05.1.0. 46 Manipulačná plocha na Hornom dvore TS   1 900 378,43 378,43 378,43 19,92 

8.1. 04.1.1.   Spoločná správa TS SPOLU, z toho: 0 6 176 2 123,23 2 123,23 2 123 34,38 

    46 Prístrešok na dvore TS   4 985 970,09 970,09 970,09 19,46 

    46 Kamerový systém TS   1 191 1 153,14 1 153,14 1153,14 96,82 

8.5. 06.2.0. 46 Verejná zeleň - Cepová kosačka    7 200 7 188,00 7 188,00 7188,00 99,83 

8.7. 06.4.0. 46 Osvetlenie pod Sekvojou   300 300,00 300,00 300,00 100,00 

8.9. 08.4.0. 43 Pohrebníctvo - Urnový múr 4 990 4 990 704,33 704,33 704,33 14,11 

8.10. 08.1.0.   Projektová dokumentácia pre 4 detské ihriská: 0 168 168,00 168,00 168 100,00 

    46 DI Sekvoja    42 42,00 42,00 42,00 100,00 

    46 DI Štúrova   42 42,00 42,00 42,00 100,00 

    46 DI Nábreţná   42 42,00 42,00 42,00 100,00 

    46 DI Školská   42 42,00 42,00 42,00 100,00 

Kapitálové prostriedky spolu: 20 690 202 704 168 286,07 168 286,07 168 286,07 83,02 
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Na rok 2014 boli naplánované nasledovné kapitálové akcie: 

 

Projekt 5.4. Cyklochodník Tajch – v roku 2014 boli na cyklochodník Tajch zakúpené lavičky a koše  
v počte 10 ks. Osadené boli okolo celej rekreačnej oblasti zamestnancami TS.  

Projekt 6.1.1. Nakladanie s odpadmi – naplánovaná bola realizácia stavby s názvom Zberný dvor pre 
separovaný odpad vrátane vypracovania projektu pre tento zámer. Na vypracovanie projektovej 

dokumentácie boli pouţité prostriedky vo výške 888 € a na zakúpenie kolku bolo vynaloţených 122 €. 
Projektová dokumentácia bola vypracovaná, stavebné povolenie sme vybavili v priebehu 2.polovice roka. 

Realizácia stavby zberného dvora pre separovaný odpad nebolo moţné realizovať v roku 2014 pre 

nedostatok času. Jej realizácia však bude pokračovať v roku 2015.  
Projekt 8.9. Pohrebníctvo – zámerom akcie bolo postaviť nový Urnový múr na pietnom mieste v Novej 

Bani. Jeho realizácia bola plánovaná v 2.polroku 2014. Pre nepriazeň počasia a nedostatok kapacít stavba 
Urnového múra nebola zrealizovaná.  

 
Na základe zmien rozpočtu mesta boli v priebehu roka schválené a upravené nasledovné 

kapitálové prostriedky: 
 

Projekt 5.2.1. Údržba MK – kapitálové prostriedky vo výške 72 € boli určené na vypracovanie projektovej 

dokumentácie na spevnené plochy na ulici Cintorínska, ktoré boli na daný účel v plnej výške vyčerpané. 
Taktieţ sa upravilo celkovo 476,18 m2 spevnenej plochy na ulici Cintorínska.   

Projekt 5.2.1. Schody pri VÚB a pri Polícii – pôvodne boli akcie naplánovaná ako beţný účelový 
prostriedok na opravu schodiska. Vzhľadom k rozsahu prác a úplnej rekonštrukcie bola akcia preradená do 

kapitálových prostriedkov. Na realizácii sa podieľali títo subdodávatelia: Unistav, Vion, ScZamkon, KFT 
Elektro, Phoenix Zeppelin, Autodoprava Zlatňanský – Kukučka, Leier Baustoffe SK. Technické sluţby mesta 

Nová Baňa vykonali prípravné zemné práce a koordináciu dodávateľov. Rekonštrukcia bola vykonaná 
v súlade so stavebným povolením. Čerpanie z rozpočtu na rekonštrukciu schodov pri VÚB bolo vo výške 

23 634,26 € a pri Polícii 16 683,63 €. Celková dĺţka rekonštruovaných schodov pri VÚB bola pritom 37,2 m 

a pri Polícii 32,8 m.  Šírka schodov bola v prípade oboch akcií rovnaká, a to 2 m.  
Projekt 5.3. Rekonštrukcia chodníkov – zámerom tejto akcie bolo upraviť chodníky príslušným 

dopravným značením vrátane opravy zastávok. Vyznačili sa 4 prechody v meste, kriţovatky na ul. 
Legionárska, A. Kmeťa, Mieru a na Hrádzi, 2 zastávky a zakúpilo sa a osadilo zvislé a vodorovné značenie. 

Táto akcia bola realizovaná čiastočne, pretoţe nedošlo k oprave zastávok. Na realizácii sa v subdodávkach 
podieľali Dušan Šály a spoločnosť NOBA, s.r.o.  

Projekt 5.4. Cyklochodník Tajch – k predošlej kapitálovej akcii na cyklochodníku Tajch týkajúcej sa 
nákupu a osadenia lavičiek a košov, pribudol zámer vybudovať v rekreačnej oblasti 1 altánok 6-

uholníkového tvaru so strieškou a vyasfaltovať vjazdy na chodník Tajch pre lepší prístup na cyklotrasu. 

Realizácia bola uskutočnená v plnom rozsahu v druhej polovici roka.  
Projekt 5.6. Chodníky a odstavné plochy – zámerom bola oprava neuspokojivého stavu chodníkov 

v Novej Bani. Naplánovaná akcia sa vzťahovala na najviac preferované a vyuţívané chodníky občanmi, a to 
na ul. Cintorínska, Nábreţná a Školská. Tieţ sa naplánovala realizácia odstavnej plochy s drveným asfaltom 

a penetrácia pod Sekvojou. Opravy boli realizované v plnom rozsahu. Podieľali sa na nich nasledovné 
dodávateľské firmy: Cesty Nitra a.s., Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. a Inţinierske stavby 

Košice a.s. Uskutočnené kapitálové akcie boli zaradené do majetku mesta a následne zverené do správy 
Technických sluţieb mesta Nová Baňa na základe Zmluvy č.2/2014 o zverení správy majetku mesta Nová 

Baňa zo dňa 17.12.2014. Zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy Technických sluţieb bolo schválené 

Mestským zastupiteľstvom mesta Nová Baňa dňa 15.12.2014 - Uznesenie č. 86/2014. 
Projekt 6.4. Manipulačná plocha na Hornom dvore TS –  bola spracovaná projektová dokumentácia 

a podklady pre stavebné povolenie. Akcia bola rozpracovaná a bude dokončená v roku 2015.   
Projekt 8.1. Spoločná správa – na spoločnej správe bolo zámerom vybudovať prístrešok na dvore TS 

a kúpa kamerového systému na TS pre potreby rozšírenia moţnosti kontroly a ochrany majetku TS. 
Kamerový systém bol zrealizovaný – boli namontované kamery a nainštalovaný príslušný softvér. Akcia je 

ukončená.  
8.5. Verejná zeleň – po schválení 4.zmeny rozpočtu sme z poskytnutých kapitálových prostriedkov 

zakúpili cepovú kosačku vo výške 7 188 €. Kosačka bola vyuţívaná koncom vegetačného obdobia a jej 

ďalšie vyuţitie bude v nasledovných rokoch v plnom rozsahu.  
8.7. Osvetlenie pod Sekvojou – akcia bola zrealizovaná v plnom rozsahu.  

8.10. Projektová dokumentácia pre 4 detské ihriská – poskytnuté kapitálové prostriedky vo výške 
168 € boli pouţité na projektovú dokumentáciu na nasledovné detské ihriská v Novej Bani: DI Sekvoja, DI 

Štúrova, DI Nábreţná, DI Školská.  
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Rozpočtové hospodárenie TS za rok 2014 

 
Sumarizácia rozpočtového hospodárenia TS rok 2014 – skutočnosť v € Poznámka  

  Príjmy Výdavky Rozdiel   

Vlastné príjmy 35 157,69 35 157,69 0,00 Vlastné príjmy 

    4 022,78 -4 022,78 Rozpustené  výnosy budúcich období 

Transfer 647 809,24 637 266,52 10 542,72 Zostatok beţného transferu na účte 

  53 641,25 53 641,25 0,00 Finančné prostriedky z r.2013 

Bežné spolu 736 608,18 734 303,00 2 305,18   

Transfer 168 286,07 168 286,07 0,00 
 

Kapitálové spolu 168 286,07 168 286,07 
 

  
 

Celkom 904 894,25 898 374,31 6 519,94   

 
 
Technické sluţby vrátili mestu Nová Baňa začiatkom roka 2015 sumu vo výške 6 519,94 € ako 
zostatok beţného transferu z roku 2014.  

Okrem zdrojov za rok 2014 pouţili Technické sluţby v beţných výdavkoch v roku 2014 tieţ sumu 

53 641,25 €. Táto suma predstavuje zostatok prostriedkov rozpočtu mesta z roku 2013, ktorú sme 
pouţili na úhradu záväzkov v januári 2014.  

Vlastné príjmy Technických sluţieb za rok 2014 boli vo výške 35 157,69 €. Tieto príjmy boli tvorené 
predovšetkým z predaja sluţieb, ktoré sme počas roka vykonávali v rámci našej hlavnej činnosti. Ide 

o nasledovné sluţby: 
- Príjmy z poplatkov za nájom stola na trţnici a za predané bloky na trţnici = 2 368 €, 

- Príjmy za odvoz kalu zo septika = 8 692,95 €, 

- Príjmy z trţieb z cintorína, z toho: 
o Z nájmu za hrobové miesto na 10 a 20 rokov = 14 397,59 €,  

o Za poskytnuté sluţby = 4 749 €, konkrétne ide o tieto sluţby: poplatok za vstup do 
cintorína, za nájom siene pri smútočnom obrade, za spotrebu vody a elektrickej 

energie, za výzdobu obradnej siene a za chladiaci box.  

- Príjem za pouţívanie naftovej nádrţe Bencalor od Mestských lesov a Banskobystrickej 
regionálnej správy ciest = 857,66 €, 

- Príjmy z pouţívania mestského WC = 1 116,80 €, 
Naše vlastné príjmy tvorili tieţ tieto poloţky: 

- Úroky = 6,95 €, 
- Príjmy z náhrad z poistného plnenia – ako poistné plnenie za poškodenú cestnú váhu = 

1 949,81 €, 

- Príjmy z dobropisov = 1 018,93 €. 
Vo výdavkoch sme pouţili všetky prostriedky z vlastných príjmov. Okrem toho boli pouţité prostriedky 

vo výške 4 022,78 € - rozpustené výnosy budúcich období zinkasované v uplynulých rokoch.  
Časť kapitálového transferu vo výške 4 214,76 € bola pouţitá formou aktivácie v beţných výdavkoch, 

a to na mzdách, odvodoch zamestnancov a PHM.  
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Plnenie  rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 

 

Číslo 
programu 

Klasifikácia 
funkčná 

Názov činnosti 
Plán 

vlastných 
zdrojov 

Plnenie 
výnosov z vl. 

zdrojov 

Plán 
príspevku 

MsÚ 
schválený 

Plán 
príspevku 
MsÚ po 

úpravách 

Skutočne 
poskytnutý 
príspevok 

Plnenie výnosov 
z príspevku 

MsÚ 

Prečerpaný / 
nedočerpaný 

príspevok 

Plán 
odpisov 

Plnenie 
odpisov 

Plán 
nákladov a 
výnosov 

schválený 

Plán 
nákladov a 
výnosov 
upravený 

Plnenie 
nákladov 
celkom 

Plnenie výnosov 
celkom 

Hospodársky 
výsledok 

                 2.3. 08.3.0. Mestský rozhlas 0 0,00 1 770 3 470 3 450 3 818,74 -368,74 5 010 3 331 6 880 8 480 7 100,33 7 149,43 49,10 

5.2.1. 04.5.1. Doprava - údrţba MK-BN 0 950,62 115 242 148 515 145 753 155 364,98 -9 611,74 667 764 115 909 149 182 172 962,69 162 591,59 -10 371,10 

5.2.2. 04.5.1. Zimná údrţba MK 0 13,20 53 755 24 125 24 125 24 621,53 -496,53 1 180 259 54 935 25 305 19 226,54 24 880,53 5 653,99 

5.2.3. 04.5.1. Doprava - vozidlá TS 0 857,66 118 392 78 255 78 255 43 136,92 35 118,08 2 631 2 439 84 486 80 886 49 800,96 56 333,63 6 532,67 

5.2. 04.5.1. Spolu 0 1 821,48 287389 250 895 248 133 223123,4 25009,81 4 478 3 462 255 330 255 373 241 990,19 243 805,75 1 815,56 

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 0 26,46 60 905 86 249 86 249 101 508,44 -15 259,44 23 050 19 833 109 299 109 299 134 250,11 121 341,69 -12 908,42 

6.1.2. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi BRKO 8 500 8 692,95 19 276 19 276 19 276 16 861,89 2 414,11 4 260 4 254 32 036 32 036 32 275,02 29 763,20 -2 511,82 

6.3.1. 05.1.0. Čistenie verejných komunikácií 0 0,00 7 618 8 873 8 873 9 380,93 -507,93 0 0 8 909 8 873 9 662,90 9 380,93 -281,97 

6.3.2. 05.1.0. Čistiaca technika 0 0,00 11 202 11 202 11 202 11 643,79 -441,79 0 0 11 202 11 202 10 462,14 11 643,79 1 181,65 

6. 05.1.0. Spolu 8 500 8 719,41 99 001 125 600 125 600 139 395,05 -13 795,05 27 310 24 087 161 446 161 410 186 650,17 172 129,61 -14 520,56 

8.1. 04.1.1. Spoločná správa 0 1 985,41 125 926 134 240 127 617 128 289,27 -672,27 2 245 2 245 129 646 136 485 144 026,64 134 290,12 -9 736,52 

8.5. 06.2.0. Verejná zeleň 0 0,00 45 078 52 390 52 390 43 364,99 9 025,01 582 694 50 972 52 972 45 745,53 45 772,77 27,24 

8.7. 06.4.0. Verejné osvetlenie 0 0,00 48 383 50 248 50 248 58 533,37 -8 285,37 129 128 50 377 50 377 59 415,07 58 684,20 -730,87 

8.8.1. 06.6.0. Verejné WC 1500 1 116,80 10 516 10 516 10 516 8 960,29 1 555,71 0 0 12 016 12 016 10 542,33 10 526,70 -15,63 

8.8.2. 06.6.0. Trhovisko 2 000 2 368,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0 2 000 2 000 909,01 2 368,00 1 458,99 

8.8. 06.6.0. Spolu 3 500 3 484,80 10 516 10 516 10 516 8 960,29 1 555,71 0 0 14 016 14 016 11 451,34 12 894,70 1 443,36 

8.9. 08.4.0. Pohrebníctvo   7 021 19146,59 11 752 12 602 12 548 14 553,39 -2 005,39 521 521 20 144 20 144 33 768,28 25 391,94 -8 376,34 

8.10. 08.1.0. Tajch - rekreačná oblasť  0 0,00 955 1 175 1 075 1 636,55 -561,55 0 2 091 1 255 1 175 3 611,20 3 727,55 116,35 

9.3.2. 08.1.0. Správa štadióna 0 0,00 16 232 17 639 16 232 19 614,22 -3 382,22 7 304 7 308 23 536 24 943 27 580,55 26 922,22 -658,33 

 
08.1.0. Kúpalisko 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 978 978 978 978 978,00 978,00 0,00 

 
08.1.0. Detské ihriská  0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 3 178 0 0 3 178,00 3 178,00 0,00 

Spolu 19 021 35 157,69 647 002 658 775 647 809 641 289,30 6 519,94 48 557 48 023 714 579 726 353 765 495,30 734 924,29 -30 571,01 

Vrátenie nevyčerpaného bežného transferu zriaďovateľovi 6519,94 
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Plnenie plánu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 
 

 

Na rok 2014 bol pre TS mesta Nová Baňa schválený rozpočet nákladov a výnosov vo výške 714 580 
€. V priebehu roka bol upravený na 726 353 €, pričom čerpanie za celý rok bolo vo výške 

765 495,30 €.  Plnenie nákladov k 31.12.2014 predstavuje 105,39%.  

Celkové náklady Technických sluţieb mesta boli za rok 2014 značne vysoké. Táto situácia bola 
spôsobená viacerými faktormi. Ide predovšetkým o asfaltovanie MK v meste Nová Baňa, na ktoré TS 

nemali poskytnuté prostriedky. Taktieţ boli zvýšené náklady spôsobené viacerými 
nečakanými, neplánovanými výdavkami – ako napr. opravy havarijných stavov vozidiel, zakúpenie 

náhradných dielov na ich spojazdnenie, nutné časté kosenie trávnatých plôch mesta, pohrebiska 
a mestských pozemkov z dôvodu nepriaznivého, daţdivého počasia, celovečerné svietenie pouličného 

osvetlenia na niektorých úsekoch a uliciach mesta z dôvodu ţiadostí obyvateľov mesta Nová Baňa.  

Technické sluţby pouţili na krytie straty jednotlivých stredísk nedočerpané prostriedky z iných 
stredísk. Rovnako zapojili do rozpočtu výnosy z predaja sluţieb, ktorými kryli zvýšené náklady na 

daných strediskách. Taktieţ boli do rozpočtu zapojené niekoľkoročné prostriedky z prenájmu 
hrobových miest. Od zriaďovateľa – mesta Nová Baňa však nebolo TS v príspevku poskytnutých 

celkom 8 130 €, ktoré boli schválené v rozpočte roku 2014. Príčinou je 1. rozpočtový presun, kedy bol 

TS schválený presun medzi beţnými prostriedkami na zakúpenie účtovného softvéru MEMPHIS – 
KORWIN a na vypracovanie revízie poţiarnotechnickej charakteristiky stavieb Technických sluţieb 

v Novej Bani v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. TS tak vykazujú za rok 
2014 na hlavnej činnosti stratu vo výške 30 571,01 €.  
 
 

Program 2.3.1. Údržba mestského rozhlasu TS 

 

TS zabezpečujú beţnú údrţbu mestského rozhlasu. Náklady a výnosy na tomto stredisku tvoria 
v prevaţnej časti odpisy, ktoré boli v roku 2014 vo výške 3 330,69 €. Ostatné náklady tvorili spotreba 

PHM, materiál, beţné opravy a údrţba, mzdy a zákonné zdravotné a sociálne poistenie. V roku 2014 
nám bol poskytnutý beţný účelový prostriedok na zakúpenie PC a hlásičov vo výške 600 €, pričom 

naše náklady na zakúpenie majetku boli vo výške 580 €. Výnosy tvoril príspevok mesta vo výške 3 450 

€.  
 

Program 5.2.1. Údržba MK   

 
Náklady tvorili PHM, autosúčiastky na vozidlá TS, spotreba materiálu, pneumatiky, oleje, obstaranie 

DDHM a materiálu OTE, sluţby, školenia vodičov, mzdy, zákonné zdravotné a sociálne poistenie, 

odvody, stravovanie, povinný prídel do SF, ochranné prostriedky, povinné zmluvné poistenia vozidiel a 
odpisy.  

V 1.polroku sme opravili spevnenú plochu na ul. Nábreţná. Náklady na túto akciu tvoril materiál, 
potrebný na zrealizovanie opráv. Oprava a údrţba schodov pri VUB a Polícii bola presunutá z beţných 

účelových prostriedkov do kapitálových z dôvodu ich komplexnej rekonštrukcie. Schody boli v druhej 

polovici roka 2014 na komplet zrenovované. Oprava schodov pri Baţante sa v roku 2014 kvôli rozsahu 
prác nestihla zrealizovať. Z poskytnutých účelových prostriedkov mesta sme opravili miestne 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady spolu 714 580,00 726 353,00 105,39 765 495,30 
Výnosy spolu 714 580,00 726 353,00 101,18 734 924,29 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -30 571,01 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 6 880,00 8 480,00 93,73 7 100,33 
Výnosy 6 880,00 8 480,00 84,31 7 149,43 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 49,10 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 115 909,00 149 182,00 115,94 172 962,69 
Výnosy 115 909,00 149 182,00 108,99 162 591,59 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -10 371,10 
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komunikácie Bukovina, kde bolo opravených celkovo 2 340 m2 a opravy MK podľa zoznamu, kde bolo 
opravených celkovo 875 m2. Takýmto spôsobom boli opravené nasledovné miestne komunikácie: ul. 

Cintorínska, Bernolákova, Legionárska, Spojná, Slameníkova cesta a Tajch. Poskytnutý príspevok bol 

čerpaný na práce a prenájom strojov od dodávateľských firiem, nákup asfaltu a opravy miestnych 
komunikácií dodávateľskými firmami. Okrem toho sme v 2.polroku realizovali opravu nasledovných 

MK: ul. Záhrbská, Kamenárska, Prírodná, Brezová, Podhorská, Slnečná, Pelúchova, Školská, Vršky, 
Kútovská, Hrabcova, Leţisko, Šibeničný vrch, Robotnícka, Kolibská a Záhradná. Oprava výtlkov na 

spomenutých MK predstavovala náklady vo výške 39 448,17 €. Okrem spomenutých akcií sme 

rovnako ako v prvej, tak aj v druhej polovici roka 2014 vykonávali čistenie rigolov podľa potreby 
v dĺţke 52,3 km. 

Výnosy tohto strediska boli tvorené z príspevku mesta vo výške 145 753 €, z ostatných výnosov 
z prevádzkovej činnosti – ako poskytnutá drva z mesta na opravu MK v celkovej výške 3 012,40 € a z 

aktivácie kapitálových akcií – Schody pri VUB, Polícii a Cyklochodník Tajch vo výške 3 124,16 €.  
Náklady a výnosy z odpisov boli za rok 2014 vo výške 764 €, z toho z vlastných zdrojov vo výške 

60,35 €. Príspevok mesta bol prečerpaný o 9 611,74 €. Príčinou sú výdavky na opravu výtlkov, na 

ktoré nám neboli poskytnuté finančné prostriedky. Z dôvodu kalamitného stavu a na ţiadosť 
poslancov MsZ a primátora mesta Novej Bane sme vykonali tieto opravy, pričom sme na krytie 

nákladov pouţili aj ušetrené prostriedky z iných stredísk.   
 

Program 5.2.2. Zimná údržba MK 

 
Náklady na Zimnej údrţbe MK tvorili predovšetkým spotreba PHM a olejov, autosúčiastky, materiál a 

štrky určené na posyp MK, sluţby ako napr. prepravné a nájom dopravných prostriedkov, odhŕňanie 
snehu a s tým spojená pohotovosť za odhŕňanie, poplatky mobilnému operátorovi, povinné zmluvné 

a havarijné poistenie vozidiel ZC629AF, ZC638AF a traktorov, mzdy, zdravotné a sociálne poistenie, 
prídel do SF a odpisy. Na základe priaznivých poveternostných podmienok sme ušetrili posypový 

materiál, PHM aj mzdy, z dôvodu čoho bol rozpočet tohto strediska ešte v 1.polroku poníţený. 

Najväčšou nákladovou poloţkou zimnej údrţby bol neplánovaný nákup hydrogenerátora na Tatru 
ZC900AM a doplnenie posypového materiálu spolu s prepravou v celkovej výške 3 207,24 €. 

Odhŕňanie MK zazmluvnenými partnermi predstavovalo náklady vo výške 2 616,60 €. Náklady 
a výnosy z odpisov boli vo výške 259 €. Okrem toho tvoril výnosy na Zimnej údrţbe príspevok mesta 

vo výške 24 125 €. Príspevok bol prečerpaný o 496,53 €.  
 

Program  5.2.3. Ostatné výdavky na  dopravu 

 

Na uvedenej činnosti evidujeme vykonávanie opráv všetkých vozidiel a majetku TS vlastnými 
zamestnancami. Náklady tvorili PHM, autosúčiastky, pneumatiky, oleje a iný všeobecný materiál ako 

napr. tachografové kotúče, materiál za plyn a kyslík, materiál potrebný pri údrţbárskych prácach, 
ďalej nájomné za kyslíkové a plynové fľaše, sluţby mobilného operátora, príprava a preprava vozidiel 

na STK, revízie, školenia vodičov a strojníkov, poistenia, mzdy, odvody, ochranné prostriedky a pod. 

Celkové náklady bez odpisov boli vo výške 47 361,96 €. Najvyššie náklady tohto strediska tvorili 
školenia a poistné vozidiel. Náklady a výnosy z odpisov boli vo výške 2 439 €. Mesto nám poskytlo 

príspevok vo výške 78 255 €, z čoho sme nedočerpali 35 118,08 €. Tieto prostriedky sme pouţili na 
krytie nákladov iných stredísk. Výnosy však okrem toho tvorilo pouţitie zákonnej rezervy na dovolenky 

a poistenie vo výške 11 639,02 € a trţby za refakturáciu materiálu MS lesom vo výške 331,03 €.  

 
 
 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 54 935,00 25 305,00 75,98 19 226,54 
Výnosy 54 935,00 25 305,00 98,32 24 880,53 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 5 653,99 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 84 486,00 80 886,00 61,57 49 800,96 
Výnosy 84 486,00 80 886,00 69,65 56 333,63 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 6 532,67 
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Program  6.1.1. Nakladanie s komunálnym odpadom 

 
Na tomto programe sledujeme nakladanie s komunálnym odpadom, pričom rozlišujeme a sledujeme 

samostatne odvoz odpadu kukavozmi, zber separovaného odpadu, zber a triedenie vrecového odpadu 

a odpadu z verejnej zelene a cintorína a odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch.  
Náklady tvorili PHM, autosúčiastky, pneumatiky, oleje, čistiace a hygienické potreby, iný všeobecný 

materiál potrebný pri triedení odpadov – napr. sáčky, plasty, pásky a pod., sluţby, školenia, cestovné, 
emisné kontroly a STK, mýto, kolky a iné nepriame dane a poplatky, povinné zmluvné poistenia 

vozidiel, mzdy, sociálne a zdravotné poistenia, DDS, SF, stravovanie, ochranné prostriedky. Okrem 

toho tu sledujeme náklady za práce ţeriavom, prepravu separovaného odpadu a nakladanie 
s odpadmi. V druhej polovici roka sa nám pokazili dva kukavozy, ktorých náklady na opravu 

predstavovali 1 668,68 €. Autosúčiastky a náhradné diely na tri kukavozy predstavovali za rok 2014 
náklady vo výške 4 118,13 €. Celkové náklady na komunálny odpad sú značne vysoké, čo spôsobuje 

hlavne primiešavanie rôznych zloţiek odpadu, ktoré je moţné zaradiť do separovaného zberu. Často 

krát sa objavuje v zberných nádobách stavebný a posypový materiál. Zlepšenou osvetou a triedením 
zloţiek je moţné ušetriť aţ 30 % týchto nákladov. Celkové náklady bez odpisov boli vo výške 

114 417,11 €. Náklady a výnosy z odpisov boli vo výške 19 833,25 €. Okrem toho boli výnosy tvorené 
z príspevku mesta vo výške 86 249 €, pričom prečerpanie príspevku bolo v roku 2014 značne vysoké, 

a to vo výške 15 259,44 €. Tento neuspokojivý stav je spôsobený predovšetkým vysokými nákladmi 
na údrţbu zberných vozidiel, na ktoré je v dôsledku častých porúch nevyhnutný nákup náhradných 

dielov a autosúčiastok a ich časté opravy.  

 
Podľa VZN mesta o odpadoch TS prevádzkujú na území mesta dva zberné dvory – zberný dvor 

vytriedených zloţiek komunálnych odpadov s obsahom škodlivín a opotrebovaných pneumatík 
a zberný dvor z ostatných odpadov, a to: papiera, skla, plastov, kovov, kompozitných obalov a BIO 

odpadov zo záhrad a verejnej zelene.  

 
 

V roku 2014 zozbierali TS v meste Nová Baňa nasledovné množstvo odpadov: 

Obaly z plastov 3,600 

Obaly z neb. látok 0,210 

Pneumatiky  16,960 

Zmiešaný odpad zo stavieb 122,530 

Zhrabky z hrabíc 1,500 

Kal z ČOV 1,525 

Papier a lepenka 32,830 

Sklo 68,780 

Šatstvo  20,200 

Ţiarivky 0,010 

Chlór, fluór 5,091 

Olej, tuky 0,143 

Farby, lepidlá 1,700 

Akumulátory 0,050 

Elektro 3,943 

Elektrické zariadenia 3,418 

Plasty PET 26,790 

Biologicky rozloţiteľný komunálny odpad BRKO 719,700 

Zmes komunálneho odpadu 1 903,800 

Kal zo septikov 588,000 

Objemný odpad  54,870 

SPOLU 3 575,65 

 
 
 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 109 299,00 109 299,00 122,83 134 250,11 
Výnosy 109 299,00 109 299,00 111,02 121 341,69 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -12 908,42 
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Program  6.1.2. Nakladanie s odpadmi  BRKO 

 
Na činnosti vykonávame úpravu a odvoz BIO odpadu, vývoz odpadu zo ţúmp a kalu zo septikov, ktoré 

môţeme na základe zmluvy vykonávať v rámci mikroregiónu v rozsahu priamych nákladov. Náklady sú 

na PHM, autosúčiastky, oleje, servisnú prehliadku, poplatky za likvidáciu kalov a odpadov, mzdy, 
odvody, stravovanie, prídel do SF, zákonné zmluvné poistenie vozidiel a mýtny poplatok. Náklady 

a výnosy z odpisovania strojov, zariadení a drobného hmotného majetku boli vo výške 4 254 €, z čoho 
518,81 € sú odpisy z vlastných zdrojov. Výnosy na tejto činnosti tvorili trţby z predaja sluţieb za drvič 

a fekál v celkovej výške 9 142,12 €, zúčtovanie mýtneho poplatku vo výške 24 € a príspevok mesta vo 

výške 19 276 €. Príspevok mesta sme nedočerpali vo výške 2 414,11 €.   
 

Program  6.3.1. Čistenie verejných komunikácií      

 
Podľa potreby boli čistené priestory okolo kontajnerov na sídliskách a okolo zberných miest 

vrecovaného odpadu. Priestranstvá mesta boli čistené pracovníčkou TS. Náklady tvorili PHM, materiál, 

mzdy, zákonné zdravotné a sociálne poistenie, stravovanie, prídel do SF, ochranné prostriedky či 
ostatné dane a poplatky za GPS. Výnosy sú na tomto stredisku tvorené z príspevku mesta, ktorý bol za 

rok 2014 vo výške 8 873 €. Príspevok na tejto činnosti sme prečerpali vo výške 507,93 €, na krytie 
čoho sme pouţili nedočerpaný príspevok z iného strediska.  

 

Program  6.3.2. Čistenie verejných komunikácií, čistiaca technika  

 
V roku 2014 boli strojmi vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a ostatné verejné 

priestranstvá od posypového materiálu. Vo zvýšenej miere bolo vykonané čistenie MK a kosenie krovín 
traktorom na uliciach Prírodná, Kolibská, Poliačikova, Záhrb, Kútovská cesta, Čierny lúh, Bačova cesta, 

Laznícka cesta, Májová, Kamenárska, Viničná, Sedlová cesta. Náklady tvorili PHM, autosúčiastky, 
materiál, oleje, pneumatiky, opravy a údrţba, emisné kontroly a STK, mzdy, zákonné zdravotné a 

sociálne poistenie, poplatky diaľničné a mýtne, poplatky za Tagru, a povinné zmluvné poistenie 

vozidiel. Výnosy na tomto stredisku boli tvorené z príspevku mesta, ktorý bol vo výške 11 202 €. 
Prečerpanie vo výške 441,79 € sme kryli nedočerpaným príspevkom z iného strediska.  

 

Program  8.1. Spoločná správa  TS  

 

Na Spoločnej správe TS tvorili náklady spotrebu materiálu, do ktorej spadá obstaranie kníh, časopisov 

(Účtovníctvo ROPO a obcí) a zákonov pre potreby mzdovej a ekonomickej účtovníčky, nákup 
kancelárskych pomôcok – zakladačov, tonerov do tlačiarní, tlačív či kancelárskeho papiera, čistiace 

a hygienické potreby, ale tieţ autosúčiastky a PHM určené pre motorové vozidlo značky Škoda Felícia, 
ktoré sa vyuţíva pri zabezpečovaní prác a zásobovaní TS. V roku 2014 sme zakúpili novú PC zostavu 

a programové vybavenie, na ktoré nám boli poskytnuté beţné účelové prostriedky. Tieto sme vyčerpali 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 32 036,00 32 036,00 100,75 32 275,02 
Výnosy 32 036,00 32 036,00 92,91 29 763,20 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -2 511,82 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 8 909,00 8 873,00 108,90 9 662,90 
Výnosy 8 909,00 8 873,00 105,72 9 380,93 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -281,97 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 11 202,00 11 202,00 93,40 10 462,14 
Výnosy 11 202,00 11 202,00 103,94 11 643,79 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 1 181,65 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 129 646,00 136 485,00 105,53 144 026,64 
Výnosy 129 646,00 136 485,00 98,39 134 290,12 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -9 736,52 
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v plnej výške, a to 1 200 €. V 1. polroku sme obstarali licenciu IS MEMPHIS – KORWIN vrátane sluţieb 
implementácie a školenia. V danom systéme sa začne pracovať od januára 2015.  

Okrem toho náklady tvorili aj spotreba energií, beţné opravy a údrţba kancelárskych strojov, 

reprezentačné, ostatné sluţby, ako napr. poplatky mobilným operátorom za telefóny a internet, 
stráţna sluţba, revízie, školenia, práce poţiarneho technika a technika BOZP, ale tieţ mzdy, odvody 

z miezd do poisťovní, zákonné a sociálne poistenie, DDS, náhrady príjmu pri PN, ochranné 
prostriedky, stravovanie zamestnancov a povinný prídel do SF. Náklady na sociálny fond sú tvorené 

v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy vo výške 1,25% z hrubých miezd. Náklady na tomto stredisku 

pozostávajú aj z koncesionárskych poplatkov za rozhlas a televíziu, poplatkov mestu za komunálny 
odpad a prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia, zákonného a zmluvného poistenia 

vozidla, majetku, poplatkov za poštové sluţby a sluţby VÚB banky či odpisy. Za rok 2014 tak bolo 
celkové plnenie nákladov na Spoločnej správe TS 144 026,64 €. Náklady a výnosy z odpisov boli vo 

výške 2 245 €.  
Plnenie výnosov bolo na tomto stredisku vo výške 134 290,12 €. Príspevok mesta bol vo výške 127 

617 € - z toho príspevok na PC a príslušenstvo bol vo výške 1 200 €. Ďalej tvorili výnosy aktivácia 

Prístrešok na dvore TS vo výške 899,09 €, zúčtovanie rezervy na audit vo výške 900 € a úroky 
z bankových účtov vo výške 6,95 €. Výšku 1 949,81 € tvorila náhrada škody z poisťovne ako poistné 

za poškodenú cestnú váhu SCALEX. Príspevok bol prečerpaný o 672,27 €. Je tak z dôvodu, ţe od 
zriaďovateľa nám nebolo poskytnutých 6 623 €, ktoré sme mali schválené v rozpočte. Táto chyba 

vznikla v dôsledku 1.rozpočtového presunu.  

  

Program  8.5. Verejná zeleň    

 

Na Verejnej zeleni boli práce zamerané na kosenie verejných zelených plôch, likvidáciu vzniknutého 
odpadu, na kosenie rigolov a plôch leţiacich pri miestnych komunikáciách, ktoré majú TS v správe.  

Za rok 2014 bolo pokosených celkovo 437 469 m2 zelených plôch a vysadených 7 stromov na ul. 

Bernolákova, A. Kmeťa a v areáli TS. Kosenie verejnej zelene prebiehalo podľa potrieb  
v nasledovných počtoch a etapách: kosenie štadióna sa vykonávalo od marca pravidelne 2x týţdenne, 

kosenie mestských parkov 1x za 2 týţdne, kosenie cintorína 1x do mesiaca, kosenie rigolov štvrťročne, 
kosenie mimo centra mesta 6x za rok, kosenie ostatných mestských plôch 2x za rok. Z dôvodu 

veľkého počtu zráţok a poveternostných podmienok v letnom období bolo nutné časté kosenie 
trávnatých plôch mesta a mestských pozemkov. Preto sme oslovili spoločnosť AROWANA s.r.o., ktorá 

v období od júla do októbra 2014 vykonávala kosenie v meste a jeho častiach. Celkovo bolo takto 

pokosených 187 684 m2 zelených plôch v meste1 a 30 950 m2 v jeho častiach2
. V júli bol dodávateľsky 

pokosený tieţ pozemok kúpaliska3 v rozsahu 5 778 m2 a mestský pozemok na ul. Švantnerova4 2 650 

m2. Toto kosenie vykonal p. Štefan Holý, na ktorého pomoc sme sa pre veľké mnoţstvo rýchlo 
rastúcej zelene obrátili. Celkové náklady na kosenie dodávateľsky boli za rok 2014 vo výške 8 552,93 

€. Náklady na verejnej zeleni tvorili PHM, autosúčiastky, materiál, školenia, mzdy, zákonné zdravotné 

a sociálne poistenie, stravovanie, povinný prídel do SF či ochranné prostriedky.  
Výnosy tvoril príspevok mesta vo výške 52 390 € a náhrada škody za zničené smetné koše vo výške 

1 044,48 €. V druhej polovici roka nám bol poskytnutý aj nepeňaţný dar od Mestských lesov Nová 
Baňa, a to drevená hmota DUB, listnatá guľatina v mnoţstve 4,85 m3 v celkovej hodnote 669,30 €, 

ktorá bola pouţitá na vybudovanie petangového ihriska na ul. Nábreţná a drevená hmota BUK, 

listnatá vláknina v mnoţstve 11,10 m3 v celkovej hodnote 586,08 € na palivo. Náklady a výnosy tvorili 
tieţ odpisy, ktoré boli v roku 2014 vo výške 694 €. Poskytnutý príspevok mesta bol nedočerpaný, a to 

do výšky 9 025,01 €. Prostriedky sme pouţili na krytie nákladov iných stredísk.  
 

 

                                                 
1
 Jedn. cena = 0,033 €/ m2 = 6 193,58 € 

2
 Jedn. cena = 0,049 €/ m2 = 1 516,55 € 

3
 Jedn. cena = 0,10 €/ m2 = 577,80 € 

4
 Jedn. cena = 0,10 €/ m2 = 265 € 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 50 972,00 52 972,00 39,13 45 745,53 
Výnosy 50 972,00 52 972,00 34,89 45 772,77 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 27,24 
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Program  8.7. Verejné osvetlenie 

 
Náklady na tomto stredisku tvorí predovšetkým spotreba elektrickej energie pre verejné osvetlenie 

mesta a priľahlých častí patriacich do katastra. V roku 2014 boli tieto náklady v celkovej výške 

44 165,17 €. Napriek výmene ţiaroviek verejného osvetlenia za úsporné v minulom období boli 
náklady na elektrickú energiu vyššie, ako pôvodný schválený rozpočet. Je tak z dôvodu, ţe na ţiadosť 

viacerých obyvateľov mesta Nová Baňa sa na niektorých uliciach mesta svietilo počas celej noci. 
Oproti roku 2013 však náklady za spotrebu elektrickej energie poklesli pribliţne o 2 600 €. Okrem 

elektrickej energie tvorili náklady elektromateriál, PHM, autosúčiastky, školenia, mzdy, zákonné 

zdravotné a sociálne poistenie, SF a ochranné prostriedky. Okrem toho na tejto činnosti vykonávajú 
zamestnanci TS montáţne a demontáţne práce vianočnej výzdoby. Náklady na tieto práce boli vo 

výške 1 140,22 €. Celkové náklady na verejnom osvetlení boli bez odpisov vo výške 59 287,01 €.  
Náklady a výnosy z odpisov boli vo výške 128 €, z čoho 1,51 € bolo z vlastných zdrojov. Výnosy tvoril 

príspevok mesta vo výške 50 248 €, pričom sme prečerpali celkom 8 285,37 €.  

 

Program  8.8.1. Verejné WC  

 

Náklady na Verejnom WC boli tvorené predovšetkým spotrebou čistiacich a hygienických potrieb, 
energií – vody a elektriny, stočného, miezd, zákonného zdravotného a sociálneho poistenia, stravné 

zamestnancov, povinného prídelu do SF či poplatkami za sluţby VUB banky a poštové sluţby.  
Výnosy tvoril príspevok mesta vo výške 10 516 €, poplatok vyberaný za pouţívanie verejných WC od 

občanov vo výške 1 256,60 € a výnosy za refakturáciu elektrickej energie z nájmu za pouţívanie tohto 

stánku vo výške 309,81 €. Výnosy za sluţby mestského WC oproti vlaňajšiemu roku mierne vzrástli. 
Z príspevku mesta sme nedočerpali 1 555,71 €.   

 

Program  8.8.2. Správa trhoviska   

 

Náklady na trhovisku sú hradené z vlastných výnosov TS. V roku 2014 tvorili náklady: materiál, 

spotreba energií – vody a elektriny, mzdy, zákonné zdravotné a sociálne poistenie a povinný prídel do 
SF.  Výnosy boli tvorené z poplatku vyberaného na trţnici vo výške 1 418 € a z poplatku za prenájom 

stolov celkovo vo výške 950,00 €. Nedočerpané prostriedky vo výške 1 458,99 € z predaja sluţieb sme 
pouţili na krytie straty na programe 6.1.1. Nakladanie s odpadmi.  
 

08.4.0. Program  8.9.  Pohrebníctvo – prevádzka  cintorína 

 
Náklady na Pohrebníctve boli za rok 2014 vo výške 33 768,28 €. Tvorili ich spotreba PHM, 

kancelárskeho a iného materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, spotreba energií – elektriny a vody, 
beţné opravy a údrţba zariadení, školenia a s ním súvisiace náklady na cestovné a vedľajšie výdavky 

na stravu a ubytovanie, sluţby mobilného operátora za telefóny a internet, poplatky za poštovné, 

známky a poplatky banke, mzdy, zdravotné a sociálne poistenie, prídel do SF, stravovanie, ochranné 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 50 377,00 50 377,00 117,94 59 415,07 
Výnosy 50 377,00 50 377,00 116,50 58 684,20 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -730,87 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 12 016,00 12 016,00 87,74 10 542,33 
Výnosy 12 016,00 12 016,00 87,61 10 526,70 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -15,63 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 2 000,00 2 000,00 45,45 909,01 
Výnosy 2 000,00 2 000,00 118,40 2 368,00 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 1 458,99 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 20 144,00 20 144,00 167,63 33 768,28 
Výnosy 20 144,00 20 144,00 126,05 25 391,94 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -8 376,34 
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prostriedky a poplatok za poistenie majetku. Sú tu zahrnuté aj beţné účelové prostriedky – a to 
materiál na opravu osvetlenia, rozhlasu a vody, ktorých celková výška bola 3 000 € a PC 

a programové vybavenie vo výške 546 €. Z vlastných prostriedkov z cintorína sme zakúpili dve 

informačné vitríny, spolu v celkovej hodnote 1 838,40 €. Z týchto prostriedkov sme tieţ zakúpili okná 
a dvere v celkovej hodnote 1 439,57 €, ktoré bolo potrebné vymeniť v Dome smútku. Taktieţ sme 

svojpomocne vykonali opravu budovy Domu smútku marmolitom, vysprávky oporných múrov a náter 
oplotenia. Počas roka nám 2x kosila pozemky cintorína5 firma AROWANA s.r.o. Celkovo bolo takto 

pokosených 67 090 m2 trávnatých plôch. Náš celkový náklad za túto sluţbu bol 2 213,97 €. Náklady 

a výnosy z odpisov majetku boli vo výške 521 €. Okrem toho tvoril výnosy príspevok mesta vo výške 
12 548 €, ktorý sme prečerpali o 2 005,39 €. Je tak z dôvodu nutných opráv na Dome smútku, ktorý si 

vyţadoval renováciu. Výnosy tvorili tieţ trţby z predaja sluţieb. Ide o nasledovné trţby: vstup do 
cintorína 367,50 €, nájom obradnej siene 2 208,50 €, poplatok vyberaný za spotrebu vody 20 € a 

elektrickej energie 8 €, výzdoba obradnej siene pri smútočnom obrade 60 €, chladiaci box 2 085 €. 
Výnosy ovplyvnila tieţ aktivácia za Urnový múr vo výške 191,51 € a trţby z nájmu hrobového miesta 

na 10 alebo 20 rokov v celkovej výške 5 377,04 €.  
 

08.1.0. Program  8.10. Tajch - rekreačná oblasť  

 

Náklady v celkovej výške 1 520,20 € boli tvorené spotrebou PHM, elektrickej energie, miezd, 
zákonného zdravotného a sociálneho poistenia a povinného prídelu do SF. Náklady a výnosy z odpisov 

boli vo výške 2 091 €, na ktoré nebol tvorený rozpočet. Z tohto dôvodu je percentuálne plnenie 

nákladov za rok 2014 vo výške 307,34 % a výnosov 317,24 %. Konkrétne sa jedná o spevnené plochy 
v rekreačnej oblasti Tajch. Do rozpočtu nasledujúceho roka sme tieto odpisy zahrnuli. Okrem odpisov 

tvoril výnosy aj príspevok mesta vo výške 1 075 €, ktorý sme prečerpali o 561,55 €. Na tento program 
nám z mesta nebolo poskytnutých 100 €, ktoré sme mali schválené v rozpočte. Je tomu tak 

z rovnakého dôvodu ako pri Spoločnej správe TS.  

 

08.1.0. Program  9.3.2. Štadión   

 

Prevaţnú časť nákladov a výnosov tvorili odpisy zo stavieb, strojov a zariadení, ktorých výška v roku 
2014 bola celkom 7 308 €. Ďalej tvorili náklady PHM, autosúčiastky, všeobecný materiál, spotreba 

elektrickej energie a vody, všeobecné sluţby, mzdy, zdravotné a sociálne poistenie, ochranné 

prostriedky a nepriame dane a poplatky. Najvyššiu poloţku všeobecného materiálu tvorilo osivo, 
aerifikácia a hnojivo na základnú údrţbu a starostlivosť o trávnik na štadióne. Počas roka sa zakúpilo 

hnojivo, ktorého náklady boli spolu s prepravou v celkovej výške 3 747,20 € od dodávateľa Milan Gaňa 
– Cleanex. Od rovnakého dodávateľa sme zabezpečili osivo, prísev a aerifikáciu, teda prevzdušnenie 

trávnika vo výške 591 €. Okrem pravidelného hnojenia sme vykonávali tieţ pravidelné kosenie a 
zavlaţovanie trávnika na štadióne. Kosenie sme pritom vykonávali pravidelne 2x do týţdňa, 

zavlaţovanie podľa potreby, najmenej však rovnako 2x týţdenne a hnojenie 6x v priebehu roka.  

Výnosy z príspevku mesta boli vo výške 16 232 €. Nebolo nám poskytnutých 1 407 €. Prečerpanie 
príspevku je tak vo výške 3 382,22 €.  
 
 

 
 

 

 

                                                 
5
 Jedn. cena = 0,033 €/ m2 = 2 213,97 € 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 1 255,00 1 175,00 307,34 3 611,20 
Výnosy 1 255,00 1 175,00 317,24 3 727,55 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 116,35 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 23 536,00 24 943,00 110,57 27 580,55 
Výnosy 23 536,00 24 943,00 107,93 26 922,22 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -658,33 



15 

 

Kúpalisko 

 
Toto stredisko nie je v prevádzke, náklady a výnosy v roku 2014 boli vo výške 978 € a boli tvorené z 

odpisov zo stavieb, strojov a zariadení.  

 

Detské ihriská 

 

Na tomto stredisku sú náklady a výnosy tvorené len z odpisov zo stavieb, ktoré boli za rok 2014 vo 
výške 3 178 €. Ide konkrétne o ihriská a športoviská na uliciach Štúrova, Sekvoja, Nábreţná a Školská, 

ktoré boli do správy TS zverené mestom Nová Baňa dňom 16.6.2014 na základe zmluvy o zverení 

správy majetku mesta Nová Baňa č. 1/2014 zo dňa 4.júna 2014.  
 

 

Vedľajšia činnosť- podnikanie 
 

Príspevková organizácia nie je zriadená na podnikanie, ale môţe podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zákonov podľa § 28 odst. 2  

vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola 
zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté 

výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. 

Organizácia len náhodne vykonáva aj také činnosti, ktorými sa dá vytvoriť zisk a preto podáva aj 
daňové priznanie. V organizácii TS pracujú tí istí zamestnanci tak pre hlavnú činnosť, ako aj 

podnikateľskú. Taktieţ sa na vykonávanie prác pouţívajú rovnaké motorové vozidlá a mechanizmy. 
Náklady na vedľajšiu činnosť boli na PHM, kancelársky materiál, všeobecný materiál, štrky, cement, 

obaľovanú drvu, elektrickú energiu, vodu, opravy a údrţbu vozidiel a náradia. Ďalej tu bola účtovaná 
časť nákladov na stráţnu sluţbu, práce poţiarneho technika, poštové známky, za údrţbu programov 

na účtovníctvo, fakturáciu a mzdy, mzdové náklady, odvody z miezd do poisťovní, daň z motorových 

vozidiel, poistné za motorové vozidlá a poistenie majetku, povinný prídel do sociálneho fondu a 
ostatné sociálne poistenie – DDS v zmysle internej smernice č. 9/2009 Rozúčtovanie nákladov na 

hospodársku činnosť – podnikanie.  
Dodatok   č. 1/2014/NP                                          

V zmysle  Čl. 2 bodu 3 

Zásady rozúčtovania nákladov na hospodársku činnosť – podnikanie 
Aţ na konci beţného roka sa vypočítava % nákladov tak, ţe podnikateľské výnosy vydelíme výnosmi 

celkom a týmto % počítame reţijné náklady na hospodársku činnosť. Z dôvodu, ţe uvedené hodnoty 
organizácia zistí aţ na konci roka, v beţnom roku pouţívame na výpočet nákladov na podnikanie % 

vypočítané z výnosov predchádzajúceho roka. Priame náklady, o ktorých organizácia vie uţ pri 

ich nákupe, ţe budú pouţité v rámci podnikania sú účtované v plnej výške t. j. 100% na účty, ktoré sú 
vedené v rámci podnikania. 

Výpočet pre rok 2014:   
podnikateľské  výnosy:      48 158,16 € 

výnosy  celkom:     813 980,39 € 
%  nákladov:             5,92   

Čl. 3  

Výška % na výpočet nákladov na podnikanie 
Pre výpočet nákladov na podnikanie sa v roku 2014 pouţíva % vypočítané na konci roka 2013 vo 

výške 5,92 %. V ďalších  rokoch sa bude pouţívať % nákladov vypočítané za predchádzajúci rok. 
 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 978,00 978,00 100,00 978,00 
Výnosy 978,00 978,00 100,00 978,00 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 

Náklady 0,00 0,00 0,00 3178,00 
Výnosy 0,00 0,00 0,00 3178,00 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Na vedľajšej činnosti boli v roku 2014 náklady a výnosy vo výške:   
Náklady                                                 51 404,34 €  

Výnosy                                                 54 120,12 €       

Hospodársky výsledok                  2 715,78 € 
Zostatok na bankovom účte podnikateľskej činnosti bol k 31.12.2014 vo výške 12 430,62 €.  

 
 

Náklady na podnikateľskej činnosti 

Názov účtu Suma 

501   Spotreba materiálu 8 112,32 

502   Spotreba energie 416,88 

511   Opravy a udrţovanie 2404,61 

512   Cestovné 16,25 

513   Náklady na reprezentáciu 15,49 

518   Ostatné sluţby 5 594,87 

521   Mzdové náklady 9 970,22 

524   Zákonné sociálne poistenie 3 422,95 

525   Ostatné sociálne poistenie 39,65 

527   Zákonné sociálne náklady 492,55 

531   Daň z motorových vozidiel 3 678,29 

538   Ostatné dane a poplatky 549,19 

542   Predaný materiál 10 914,14 

551   Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 965 

552   Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 813,42 

553   Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 53,28 

568   Ostatné finančné náklady 389,34 

591   Splatná daň z príjmov      555,89 

C e l k o m 51 404,34 

 
 

Výnosy z podnikateľskej činnosti 

Názov účtu Suma 

602   Trţby z predaja sluţieb 41 242,98 

633   Výnosy z poplatkov 628,08 

642   Trţby z predaja materiálu 11 475,88 

648   Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 772,62 

662   Úroky 0,56 

C e l k o m 54 120,12 

 
 
 

Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny 

Náklady 
Číslo 
riadku  

2014 

Hlavná 
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 

a b c 1 2 3 

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005) 001 198544,25 8529,20 207073,45 

501 Spotreba materiálu 002 139519,42 8112,32 147631,74 

502 Spotreba energie 003 59024,83 416,88 59441,71 

51 Služby (r. 007 až r.010) 006 173736,40 8031,22 181767,62 

511 Opravy a udržiavanie 007 107853,88 2404,61 110258,49 

512 Cestovné 008 472,54 16,25 488,79 

513 Náklady na reprezentáciu 009 279,87 15,49 295,36 

518 Ostatné služby 010 65130,11 5594,87 70724,98 

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 011 333094,65 13925,37 347020,02 

521 Mzdové náklady 012 231983,91 9970,22 241954,13 

524 Zákonné sociálne poistenie 013 79436,85 3422,95 82859,80 

525 Ostatné sociálne poistenie  014 1721,64 39,65 1761,29 

527 Zákonné sociálne náklady 015 19952,25 492,55 20444,80 

53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 017 2676,30 4227,48 6903,78 
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531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 3678,29 3678,29 

538 Ostatné dane a poplatky 020 2676,30 549,19 3225,49 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028) 021 0,00 10914,14 10914,14 

542 Predaný materiál 023 0,00 10914,14 10914,14 

55 
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a 
finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia   (r. 030 + r. 
031 + r. 036 + r.039) 

029 48869,66 4831,70 53701,36 

551 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku 

030 48022,94 3965,00 51987,94 

  
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 
035) 

031 846,72 866,70 1713,42 

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 0,00 813,42 813,42 

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti  033 846,72 53,28 900,00 

56 Finančné náklady (r. 041 až r.048) 040 8572,80 389,34 8962,14 

568 Ostatné finančné náklady 047 8572,80 389,34 8962,14 

Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 +r. 021 + r. 029 + r. 
040 + r. 049 + r. 054) 

064 765494,06 50848,45 816342,51 

 
 

Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia 
Číslo 
riadku  

2014 

Hlavná 
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 

a b c 1 2 3 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 065 18156,56 41242,98 59399,54 

602 Tržby z predaja služieb 067 18156,56 41242,98 59399,54 

62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 074 4214,76 0,00 4214,76 

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 4214,76 0,00 4214,76 

63 Daňové a colné výnosy a výnosy  z poplatkov (r. 080 až r. 082) 079 0,00 628,08 628,08 

633 Výnosy z poplatkov 082 0,00 628,08 628,08 

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti  (r. 084 až r. 089) 083 8413,44 12248,50 20661,94 

642 Tržby z predaja materiálu 085 0,00 11475,88 11475,88 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 8413,44 772,62 9186,06 

65 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a 
finančnej činnosti   a zúčtovanie časového rozlíšenia   (r. 091 + r. 
096 + r. 099) 

090 12539,02 0,00 12539,02 

  
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti  
(r. 092 až  r. 095) 

091 12539,02 0,00 12539,02 

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 12539,02 0,00 12539,02 

66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100 6,95 0,56 7,51 

662 Úroky 102 6,95 0,56 7,51 

67 Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113) 109 2994,29 0,00 2994,29 

672 Náhrady škôd 110 2994,29 0,00 2994,29 

69 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších 
územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom (r. 125 až r. 133) 

124 688599,27 0,00 688599,27 

691 
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 
územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 

125 641289,30 0,00 641289,30 

692 

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným 
celkom 

126 46640,67 0,00 46640,67 

693 
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od 
iných subjektov verejnej správy 

127 669,30 0,00 669,30 

Účtová trieda 6 celkom   súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r. 083 + r. 090 + r. 
100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) 

134 734924,29 54120,12 789044,41 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  ( r.134 - r. 064) (+/-) 135 -30569,77 3271,67 -27298,10 

591 Splatná daň z príjmov 136 1,24 555,89 557,13 

Výsledok hospodárenia po zdanení   r. 135 - (r.136,  r.137) (+/-) 138 -30571,01 2715,78 -27855,23 
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Plnenie hlavných ukazovateľov rozpočtu na hlavnej a vedľajšej činnosti za rok 2014 
/1.1.2014 – 31.12.2014/ 

 

Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Ročný plán 
pôvodný 

Ročný plán 
upravený 

Skutočnosť 
%  

plnenia 

Výnosy celkom € 714 580 726 353 789 044,41 108,63 

z toho: 602 -  vlastné výnosy € 19 021 19 021 18 156,56 95,46 

624 - Aktivácia majetku       4 214,76   

648 - Ostatné výnosy       8 413,44   

653 - Zúčtovanie rezerv       12 539,02   

662 - Úroky       6,95   

672 - Náhrady škôd       2 994,29   

691 - Výnosy z beţných transf. z rozpoč. obce -čerpanie z prísp. € 647 002 658 775 641 289,30 97,35 

692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpoč. obce -zúčtov. odpisov € 48 557 48 557 46 640,67 96,05 

693 - Výnosy samosprávy z BT zo ŠR a od i.subjektov VS €     669,3   

výnosy podnikanie €     54 120,12   

354 - Príspevok MsÚ na prevádzku beţný transfer - prijatý € 647 002 658 775 647 809,24 98,34 

354 - Príspevok MsÚ na investície kapitálový transfer - prijatý   20 690 202 704 168 286,07 83,02 

spolu 354 € 667 692 861 479 816 095,31 94,72 

Náklady na prevádzku celkom € 714 580 726 353 816 899,64 112,47 

z toho: hlavná činnosť € 666 023 677 796 717 472,36 105,85 

            vedľajšia činnosť €     47 439,34   

            odpisy   HČ € 48 557 48 557 48 022,94 98,90 

            odpisy   podnikanie €     3 965,00   

 -  reprezentačné € 300 300 295,36 98,45 

Hospodársky výsledok celkom € 0 0 -27 855,23   

z toho: hlavná činnosť € 0 0 -30 571,01   

            vedľajšia činnosť € 0 0 2 715,78   

 

Počet zamestnancov prepočítaný osoby 30 30 30   

Mzdové prostriedky celkom € 249 266 244 466 241 954,13 98,97 

z toho: mzdové prostriedky bez OON € 244 274 240 474 236 662,13 98,41 

O O N € 4 992 3 992 5 292,00 132,57 

z toho: hlavná činnosť mzdové prostriedky bez OON € 244 274 240 474 226 691,91 94,27 

             vedľajšia činnosť €     9 970,22   

Priemerná mzda celkom € 679 668 657   

 

Účelové prostriedky  BV   34 694 67 967 65 131,68   

04.1.1./ 8.1. Spoločná správa € 1 200 1 200 1 200,00 100,00 

PC a programové vybavenie   1 200 1 200 1 200,00 100,00 

04.5.1./ 5.2.1.  Údržba MK  € 29 294 62 567 59 805,68   

Schody pri VUB   13 600 0     

Schody pri Baţente   1 200 2 762 0,00   

Schody pri Polícii   10 410 0     

Spevnené plochy ul. Nábreţná   4 084 4 272 4 272,44 100,01 

Oprava a natretie autobusových čakární   0 0 0,00   

Oprava MK Bukovina (Šajtiská)   0 35 063 35 063,24 100,00 

Odstavná plocha Štúrova a Kmeťa s drveným asfaltom   0 0 0,00   

Oprava MK podľa zoznamu   0 20 470 20 470,00 100,00 

08.3.0./ 2.3.  Údržba mestského rozhlasu € 600 600 580 96,67 

PC a programové vybavenie   600 600 580,00 96,67 

08.4.0/ 8.9. Pohrebníctvo € 3 600 3 600 3 546 98,50 

PC a programové vybavenie   600 600 546,00 91,00 

Oprava osvetlenia, rozhlasu, vody   3 000 3 000 3 000,00 100,00 

 

 

 
       ............................................................... 

V Novej Bani, dňa 13.3.2015     František Bakoš, riaditeľ TS 
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                                Komentár k plneniu programového rozpočtu za rok 2014  
 
 
A/ Hodnotenie projektu 11.1.1. Základná škola 
 
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 
 
Zámery projektu:  Škola s kvalitným výchovno-vzdelávacím programom pre všetkých žiakov 
 
 
Cieľ: Modernizovať výchovno-vzdelávací proces 

Plnenie: Podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu sa nám darí zlepšovať. Prispieva k tomu 
nakupovanie nových učebných pomôcok, vybavenie novej tabletovej učebne (20 
tabletov), dve nové dotykové interaktívne tabule. Prvácke triedy sme vybavili 
dataprojektormi a notebookmi. Na 1. stupni sme doplnili knižný fond. Zvýšili sme 
bezpečnosť žiakov a zamestnancov zakúpením bezkontaktnej čítačky kariet na 
otváranie vonkajších dverí. CVČ sme vybavili novým športovým náradím, hlavne pre 
florbal. Do ŠKD sme zakúpili didaktické hračky a vedomostné hry. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percentuálne zvýšiť záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

53 % 55 % 56% 

Skutočná 
hodnota 

68%   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zvýšiť percento žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

51 % 52 % 53% 

Skutočná 
hodnota 

53%   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy do roku 2015 prezentovať svoje učebné projekty 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

50 % 65 % 66% 

Skutočná 
hodnota 

68%   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy do roku 2015  využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský 
e-Learning 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

50 % 65 % 66% 

Skutočná 
hodnota 

61%   

 
 
 
 
 
 
 



Vyhodnotenie projektu za rok 2014 podľa merateľných ukazovateľov 
 

1. Percentuálne zvýšiť záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD 
 

 Zákonným zástupcom, ktorí prejavili záujem umiestniť svoje dieťa v ŠKD sme vyhoveli a pracovnú 
dobu sme prispôsobili    podľa ich požiadaviek.  Zákonným zástupcom sme  ponúkli možnosť 
umiestniť dieťa v ŠKD aj počas prázdnin. Túto možnosť zákonní zástupcovia nevyužili, a preto sa  táto 
činnosť nerealizovala. ŠKD navštevuje 126 detí. 
Tento cieľ sa nám darí plniť na 68 %. 

 
 

2. Zvýšiť percento žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ  
 

V 15 krúžkoch pracuje 222 detí(dieťa je uvedené len raz, ak aj navštevuje viac krúžkov). Skutočne 
pracuje v krúžkoch 276 detí, z toho 22 externých. Krúžky sú zamerané na:  prírodné vedy,  kultúru 
a umenie, šport a turistiku s rodičmi, ekológiu, informatiku s rodičmi.  Deti majú možnosť rozvíjať 
svoje nadanie a zmysluplne vyplniť svoj voľný čas  v rôznych oblastiach.  

3. Naučiť žiakov školy do roku 2015 prezentovať svoje učebné projekty 
 

Cieľ sa nám najviac podarilo napĺňať  v predmetoch informatická výchova, informatika, učíme sa učiť, 
biológia, prírodoveda, vlastiveda, dejepis, cudzí jazyk, geografia, slovenský jazyk, občianska náuka, 
regionálna výchova, fyzika, technika, kde žiaci prezentujú svoje učebné projekty pred kolektívom 
triedy - učíme žiakov správne vystupovať na  verejnosti, zbaviť sa  trémy. Cieľ je dlhodobý, plní sa 
čiastočne, 68% žiakov vie odprezentovať svoj projekt. 
 
 

4. Naučiť žiakov školy  do roku 2015 využívať na učenie sa a opakovanie si učiva 
školský  e-Learning 
 

Cieľ sa nám darí napĺňať hlavne na hodinách informatika, cudzieho jazyka, slovenského jazyka, 
matematiky, IKP, kde mali žiaci možnosť využívať web stránku školy, pomocou ktorej si mohli hlavne 
zopakovať a utvrdiť učivo, riešiť nové úlohy – každý vlastným tempom. Každý žiak a pedagogický 
zamestnanec školy má prihlasovacie meno a heslo. Tento cieľ zatiaľ plníme na 61%.   
 
 
B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu 
 
1/ Vlastné príjmy organizácie: 
 
Položka Názov Schválený  

rozpočet 
Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 

212003 Príjmy z prenajatých priestorov 3 548 3 648 4 152 
223001 Poplatky a platby za predaj služieb  9 450 9 450 10 965 
223002 Poplatky a platby za ŠKD 4 500 5 100 5 398 
242 Úroky z vkladov 20 20 7 
292006 Z náhrad z poistného plnenia 0 103 138 
292012 Z dobropisov 0 5 222 5 222 
292017 Vratky 0 0 7 
311 Granty 0 352 352 
312007 Z rozpočtu obce 2 800 2 800 3 595 
312011 Od ostatných subjektov 0 0 8 
 Spolu príjmy 20 318 26 695 29 844 
 
 
 
 
 



 Príjmy prenesené kompetencie – Základná škola:     
Príjmy z prenajatých priestorov 4 149 eur, v tom prenájom telocvične (2 819 eur), 

služobného bytu (707 eur), prenájom miestnosti voľby prezidenta SR I.kolo a II.kolo (100 eur)  
prenájom priestoru na nápojový automat (133 eur), prenájom multifunkčného ihriska (390 eur).   

Poplatky a platby za predaj služieb – 9  eur - náhrada škody za poškodenú stenu v triede 
Úroky z vkladov – 7 eur - úroky z bežných účtov. 
Z náhrad poistného plnenia 138 eur – z toho 103 eur likvidácia poistnej udalosti 

vytopenie kotolne – výška škody bola stanovená na základe poistnej zmluvy a cenníkov 
svojpomocných prác. Škodová udalosť 35 eur – poškodená skrinka žiakom – výška škody bola 
stanovená na základe doložených dokladov a vykonanej obhliadky. 

Z dobropisov 5 222 eur – vyúčtovanie elektrickej energie preplatok vo výške 844  eur a 4 
378 eur vyúčtovanie  zemného plynu. 

Vratky 7 eur – vrátený príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie z roku 
2013. 

Granty 352 eur – poskytnutý finančný dar na podporu projektu SME V ŠKOLE, ktorý je 
určený: 

a) žiakom 9. ročníka základných škôl pri vyučovaní témy Organické látky (142 eur) 
b) žiakom II. stupňa základných škôl pri vyučovaní témy Životné prostredie a enviromentálne 

problémy ľudstva (97 eur) 
c) žiakom II. stupňa základných škôl pri vyučovaní témy Etická výchova (113) 
 
Transfer od ostatných subjektov – 8 eur – zmluva o pedagogickej praxi s UMB BB, 

predmetom zmluvy je zabezpečenie pedagogickej praxe v cvičnej škole, príspevok je z účelových 
prostriedkov štátneho rozpočtu na jednu hodinu rozboru na materiálne a administratívne zabezpečenie 
pedagogických praxí.  
 

Príjmy originálne kompetencie – Školská jedáleň, Školský klub detí a Centrum voľného času: 
Príjmy z prenajatých priestorov – 3 eurá -  príjmy z prenájmu školskej jedálne . 
Poplatky a platby za predaj služieb - 10 956 eur - režijné náklady školskej jedálne na 

úhradu nákladov na prípravu stravy pre zamestnancov škôl (ZŠ Jána Zemana a ZŠ sv. 
Alžbety), cudzích stravníkov (dôchodcovia), v zmysle VZN č.1/2013 vyberané vo výške 1,00 eur/1 
obed. Pri žiakoch od 6 do 11 rokov a žiakoch od 11 do 15 rokov boli vyberané vo výške 1,00 eur/1 
mesiac. 

Poplatky a platby školské zariadenia - 5 398 eur, v tom: 
1) Poplatky ŠKD 3 525 eur -  príjmy od žiakov, ktorí navštevujú v odpoludňajších hodinách 

zariadenie školského klubu - poplatky boli vyberané v zmysle  VZN č.1/2013  3 eurá/1 žiak/1 mesiac.  
2) Poplatky CVČ 1 873 eur – v zmysle VZN č.1/2013 –  
a) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa do 15 rokov  
   za 1.krúžok 1,--  eur 
   za 2.krúžok 0,50 eur 
   za 3.krúžok 0,50 eur 
b)   dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa nad 15 rokov – za každý krúžok 2,– eurá 
c)   dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec prispeje na 
záujmové vzdelávanie dieťaťa: 
   za 1.krúžok  1,--  eur 
   za 2.krúžok 0,50 eur 
   za 3.krúžok 0,50 eur 
d) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec neprispeje na 
záujmové vzdelávanie dieťaťa - za každý krúžok 6,-- eur.   
 Transfer z rozpočtu obce – 3 595 eur – na tejto príjmovej položke sa vykazujú režijné 

náklady školskej jedálne, ktoré sú zinkasované od žiakov v zmysle VZN č.1/2013 vo výške 1,-- eur/ 
1 žiak/1 mesiac spolu so stravným na potravinový účet a následne sa robí presun týchto prostriedkov 
na príjmový účet. 
 
 
 
 
 



2/ Prijaté prostriedky bežného rozpočtu vrátane vlastných príjmov organizácie v eur: 
 
Základná škola – prenesené kompetencie – prijaté prostriedky: 
a) Normatívne prostriedky (kód 111):                      575 794 
--------------------------------------------------------------------------- 
b) Nenormatívne prostriedky (kód 111):  
     - dotácia - dopravné pre žiaka                              1 210        
     - dotácia – na výchovu a vzdelávanie - SZP           3 553 
     - dotácia – odchodné do dôchodku                        1 789 
     - účelové prostriedky na haváriu  
       „Oprava kanalizácia, zdravotechnika“                30 188  
--------------------------------------------------------------------------- 
    Nenormatívne prostriedky spolu          36 740 
---------------------------------------------------------------------------- 
c) Transfer od ost.subj. – ped.prax        8 
---------------------------------------------------------------------------- 
d) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41):      16 829  
---------------------------------------------------------------------------- 
e) Prostriedky presunuté z r. 2013 (kód 131D):  
normatívne prostriedky                                                 408 
---------------------------------------------------------------------------- 
f) granty (kód 72)       352 
--------------------------------------------------------------- 
Spolu prijaté prostriedky  - ZŠ - PK                 630 131  
====================================== 
 
Originálne kompetencie – prijaté prostriedky: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            ŠJ      ŠKD       CVČ        Spolu  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy   (kód 41)             73 638  53 558   21 214     148 410 
b) Dotácia na záujmové vzdelávanie-CVČ (kód 11H)                                        667           667  
c) Nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy (kód 111)                     5 151        5 151 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spolu obdržané prostriedky – OK      73 638  53 558  27 032   154 228 
============================================================= 
Spolu prijaté finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie 
za rok 2014:                                                              784 359 

 
 
3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur 
 

 610 – mzdy 620 – odvody    
 Schvál.  Zmena Čerp. Schvál.  Zmena Čerp.    

ZŠ (kód 111) 
(kód 41)  
(kód 131D) 
(kód 72c)     
 

316 727 
 

363 413 
 

372 300 
 

114 861 
      420 

 
 

130 591 
420 

 
 

130 510 
207 

 
 

      

ŠJ (kód 41) 33 514 
 

33 464 
 

33 402 11 793 11 793 
 

11 729 
 

      

ŠKD  (kód 41)  30 956 30 956 30 648 11 376 11 376 10 475       
CVČ  (kód 41)                 
(kód 111-VP) 
(kód 11H) 

9 114 
3 000 

 
 

9 114 
3 000 

 

9 113 
2 494 

3 884 
1 531 

3 884 
1 531 

3 286 
1 027 

      

Spolu  393311 439947 447957 143865 159595 157234       

 



 630 - bežné výdavky 
 

640 -transfer 
         

Spolu 
Kód 41+111+131D+72c+11H 

 Schvál, 
rozpočet   

zmena Čerp. schvál zmena Čerp. Schvál.  zmena Čerp. 

ZŠ (kód 111) 
(kód 41)  
(kód 131D) 
(kód 72c)     
 

85 728 
10 984 

 

101 030 
16 409 

408 
352 

95 464 
13 237 

408 
352 

1 773 
 

 

3 473 3 863 519 089 
11 404 

 

598 507 
16 829 

408 
352 

602 137 
13 444 

408 
352 

ŠJ (kód 41) 
 

25 321 28 321 27 558 10 
 

60 
 

60 70 638 73 638 72 749 

ŠKD  (kód 41)  
 

11 216 11 216 8 692 1 374 1 374 0 54 922 54 922 49 815 

CVČ  (kód 41)                      
(kód 111-VP) 
(kód 11H) 

7 606 
1 380 

0 

8 206 
1 380 

667 

3 689 
1 630 

667 

10 
 

10 
 

0 
 
 

20 614 
5 911 

 

21 214 
5 911 

667 

16 088 
5 151 

667 
Spolu  142235 167989 151697 3167 4917 3923 682578 772448 760811 
 
Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 36 pedagogických a 14 
nepedagogických zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona 
č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 
 Priemerný plat v nasledovných štvrťrokoch podľa štatististického výkazu Škol (MŠ SR) 1-04- 
štvrťročný výkaz o práci v školstve.  
 
 Eviden.počet 

ZC k posl.dňu  
štvrťroka 

Priemerný plat 
pedag. ZC 

Priemerný plat  
nepedag. ZC 

I.Q-ZŠ 
      ŠJ 
      ŠKD    
      CVČ 

39 
  6 
  4 
  1 

886,90 
 
601,50 
711,00 

443,30 
432,30 

II.Q-ZŠ 
       ŠJ 
       ŠKD   
       CVČ 

39 
  6 
  4 
  1 

906,90 
 
602,00 
711,00 

419,40 
422,60 

III.Q-ZŠ 
        ŠJ 
        ŠKD   
        CVČ 

40 
  6 
  4 
  1   

897,50 
 
604,00 
711,00 

424,70 
432,30 

IV.Q-ZŠ 
        ŠJ 
        ŠKD   
        CVČ 

40 
  6 
  4 
  1 

1061,70 
 
823,30 
905,00 

529,70 
568,40 

  
Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej 

poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.  
 ZŠ  nepostačovali normatívne nápočty  finančných prostriedkov na mzdy a odvody. 

Z uvedeného dôvodu sme vstúpili do dohodovacieho konania za zvýšenie normatívneho príspevku na 
osobné a kreditové príplatky vrátane odvodov. Rozpočet bol zo strany KŠÚ zvýšený o sumu 5 088 eur 
na odmeny, 877 eur na dofinancovanie kreditových príplatkov a 2 950 eur po EDU zbere. 

Okrem normatívnych prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica kód 
111 a prostriedkov z daní z príjmov fyzických osôb z rozpočtu mesta kód 41 boli v rozpočte na mzdy 
a odvody použité pri Centre voľného času aj nenormatívne prostriedky za vzdelávacie poukazy.  

 
 
 
 
 



Výdavky hradené z rozpočtu: bežné výdavky 630, transfery 640  v eur: 
 ZŠ 

111 
ZŠ 
41 

ZŠ 
131D 

ZŠ 
72c 

ŠJ  
41 

ŠKD 
41 

CVČ  
41 

CVČ 
111 

CVČ 
11H 

Bežné výdavky 630          
- náhrady cestovného 738    21 22    
- el. energia 7 624 321   5 845 1 300 600   
- zemný plyn 16 927  408  3 367 3 045 838  567 
- vodné – stočné 3 690 58   2 012 924 327  100 
- poštové služby 227         
- telekomunikačné služby 492    135     
- interiérové vybavenie 59 2 428   2 331     
- telekom.technika 961      66   
- výpočtová technika 1520 1 655   516  11 882  
- prev.stroje,prístroje      336    304 606    
- všeobecný materiál  2 679   54 1 081 921 292  
- údržbársky mat. 1 345    168     
- kancelársky mat. 917    98     
- čistiace prostriedky 1 185    1 534     
- tlačiva 481    4     
- knihy,časopisy,noviny  3210 302  352 98 210    
- komunik.infraštruktúra          240   
- pracovné odevy 135    182     
- voda 252         
- softvér          
- palivo 144         
- licencie          
- údržba inter.vybavenia 20         
- údržba výpočt.techniky 701    152  23   
- údržba prev.strojov 30 660 421   275     
- údržba budov 120    5 930     
- nájom Freshwater 132         
- školenia,kurzy,semináre           308 406   20     
- všeobecné služby –údržbárske práce       5 610         
- všeobecné služby –technik BOZP          478         
- všeobecné služby-revízie a kontroly         939         
- všeobecné služby 802 2 839   2 030 9    
- poplatky banke 489    75  4   
- stravovanie 9 883    1 924 1 104 287   
- poistné 420         
- poistné budovy-MsÚ  1 399        
- povinný prídel SF 3 880    363 311 94   
-odmeny DoVP,DoPČ      729     258 456  
-dane-komunálny odpad      779    120 80 20   
Spolu výdavky  630 95 464 13 237 408 352  27 558 8 692 3 689 1 630 667 
Transfery  640          
- transfer dopr. žiaka 1 166         
- transfer na nem.dávky 908    60     
- na odchodné 1 789         
Spolu výdavky 640 3 863    60     
 
 
 
Základná škola  
Bežné výdavky (kód 111 ) : 95 464 eur 
Cestovné - 738 eur pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách. 
Energie 
Značná časť finančných prostriedkov bola použitá na energie – elektrická energia 7 624 eur, zemný 
plyn 16 927 eur s kódom 111 a 408 eur na plyn s kódom 131D (fin.prostr. z roku 2013). 
Vodné –stočné – 3 690 eur poplatky za vodu, stočné - zrážková voda. 
Telefónne a poštové služby - 492 eur telefón, poštové služby 227 eur.      
Interiérové vybavenie – 59 eur nákup nových dverí 
Telekomunikačná technika – 961 eur z toho 1 eur mobilný telefón ALCATAEL ONE TOUCH, 960 
eur projektor BENQ  s držiakmi 3 ks    
Výpočtová technika – 1 520 eur notebook asus 2 ks (655 eur), myš asus 14 ks (142 eur), tlačiareň 
(151 eur), počítač comfor 2 ks (572 eur)               



Prev.stroje,prístroje a zariadenia - 336 eur – bezkontaktná čítačka na otváranie dverí (226 eur),  
univerzálny stroj – údržba (59 eur), skartovač (59 eur) 
Údržbárský materiál  - 1 345 eur– bežný materiál na údržbu školy, ktorý sa nakupuje podľa potreby 
– matky, skrutky, káble, farby, riedidlo, lepidlá, baterky, stierka.  
Kancelárske a školské potreby v hodnote 917 eur -  tonery do kopíriek a tlačiarni, kancelársky 
papier, lepidlá, šanóny, obálky,  fixy na tabule, kriedy, zvýrazňovače a pod. 
Čistiace prostriedky - 1 185 eur - Jar, Savo, prášok čistiaci, vrecia do koša 30 l, 60 l a 120 l, spray 
na hmyz, prací prášok, clin na okná, clin na počítače, domestos, tekuté mydlá, pronto na nábytok, 
handry na podlahu, prachovky a  iné prípravky na čistenie. 
Školské tlačivá – 481 eur  - hospodárske tlačivá ( spisový obal, cestovný príkaz, dovolenka, kniha 
príchodov a odchodov), vzdelávací poukaz, triedna kniha pre primárne vzdelávanie a  nižšie stredné 
vzdelávanie, triedny výkaz pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie, záznam o práci vo voliteľnom 
predmete, list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním, žiacka knižka s 
logom    
Knihy, časopisy, noviny – 3 210 eur - odborné publikácie (školské vzdelávacie programy, 
šikanovanie v škole, výchovný program v praxi, vzdelávanie detí s poruchami, personálne riadenie, 
dokumentácia školy, testovanie 9, profesijný rozvoj ZC, administratíva a hospodárenie školy , Poradca   
PaM) , knihy do žiackej knižnice pre I. a II. stupeň, knihy do metodickej knižnice I.stupeň, učebnice, 
pracovný zošit, CD a metodická príručka nemeckého jazyka, Mozabook classroom s licenciou na 1 rok, 
fúrik na techniku, operačný systém Windows a kancelársky balík office.    
Pracovné odevy - 135 eur – ochranné pracovné odevy. 
Potraviny - 252 eur - pramenitá voda 
Palivá - 144 eur - benzín + olej do kosačky 
Údržba interiérového vybavenia – 20 eur – oprava dverí v TV  
Údržba výpočtovej techniky - 701 eur - údržba programov účtovníctvo Korwin (208 eur), mzdy 
a personalistika Wimpam (143 eur) , údaje o žiakoch ASC agenda (349 eur) 
Údržba prev.strojov – 30 660 eur , z toho oprava havarijného stavu kanalizácie v budove ZŠ 
(30 188 eur),  oprava a údržba kopírovacích strojov (334 eur),  oprava kosačky (67 eur), oprava 
elektroinštalácie  (71 eur) 
Údržba budov – 120 eur - výmena poškodených odvetrávacích komínkov na streche telocvične 
Nájomné - 132 eur - ročný prenájom dávkovača vody 
Školenia, kurzy- 308 eur poplatky za semináre, školenia pedag. aj nepedag. pracovníkov, 
Všeobecné služby – 7 829 eur   -  revízia a preskúšanie komínov (363 eur), odborná prehliadka 
telocvičného zariadenia a odstránenie zistených závad (160 eur), revízia hasiacich prístrojov (110 eur), 
revízia, odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení (600 eur), odborná prehliadka 
zabezpečovacieho zariadenia (70 eur), služby technika BOZP a PO (478 eur), údržbárske práce bežné 
(5 610 eur), deratizačné práce (116 eur), maľovanie čiar vo veľkej a malej telocvični (192 eur), práce 
drvičom a odvoz bio odpadu (94 eur), zasklenie okna (21 eur), výroba pečiatky k automatizovanej 
evidencii pošty (15 eur)    
Poplatky a odvody - 489 eur - bankové poplatky za vedenie účtu (441 eur), poplatok SOZA (48 eur) 
Stravovanie –9 883 eur – stravovanie zamestnancov, režijné náklady za odobratú stravu (1 eur/1 
obed)  za zamestnancov. 
Poistenie - 420 eur - poistenie zodpovednosti  za škody   
Povinný prídel SF – 3 880 eur - povinný prídel do sociálneho fondu podľa zák. 152/1994 Z. z. 
Dane - 779 eur - miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ 
 
Bežné výdavky – z mestských prostriedkov a vlastných príjmov 13 237 eur  (s kódom 41): 
Energie -  321 eur  – elektrická energia  
Vodné, stočné -   58 eur  - poplatky za vodu 
Interiérové vybavenie  - 2 428 eur – katedra na notebook 12 ks (2 148 eur) a skrinka na tablety 
(280 eur) 
Výpočtová technika – 1 655 eur – notebook ASUS 6 ks 
Všeobecný materiál – 2 679 eur - pomôcky pre budúcich prvákov (701 eur) ako výkresy A3,A4, 
pastelky, štetce, farby temperové, vodové, guma, voskovky, ceruzky, perá,  tenisové stĺpiky, siete na 
MI (479 eur),  napr. kľúče, metla, napínacie skrutky, farby na maľovanie šatní TV a lavičiek (202), 
tepláková súprava pre budúcich prvákov (1297 eur)  
Knihy, časopisy, učebné pomôcky – 302 eur pracovné zošity pre budúcich prvákov 
Údržba prev.zariadení – 421 eur – elektroinštalačné práce v učebni (tablety) 



Školenia, kurzy,semináre – 406 eur školenie automatizovaného systému evidencie pošty a správy 
registratúry. 
Všeobecné služby – 2 839 eur - umývanie okien na budove školy a telocvični  
Poistenie – 1 399 eur - poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku školy 
Odmena DoPČ – 729 eur vyplatená odmena z dohody o  pracovnej činnosti pre správcu 
multifunkčného ihriska. 
 
Nevyčerpané prostriedky z KŠÚ z roku 2013 (kód 131D) – 408 eur – nedočerpané prostriedky 
z roku 2013 presunuté na čerpanie do roku 2014 – uvedené prostriedky boli vyčerpané na úhradu 
faktúry za zemný plyn.  
 
Školská jedáleň 
Bežné výdavky (kód 41) : 27 558  eur 
Cestovné – 21 eur pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách 
Energie  - 5 845 eur  elektrická energia a  zemný plyn 3 367 eur. 
Vodné-stočné - 2 012 eur za vodné a stočné, zrážková voda. 
Telekomunikačné služby   - 135 eur – telefónne poplatky  
Interiérové vybavenie – 2 331 eur drez jednodielny (339 eur), mäsodoska (78 eur), 3 ks stôl 
pracovný nerez (1 607eur), policová zostava nerez (307 eur) 
Výpočtová technika – 516 eur počítačová zostava pre vedúcu ŠJ 
Prevádzkové stroje, prístroje – 304 eur – telefón- pevná linka (1 eur), malá chladnička na vzorky 
(130 eur), ponorné čerpadlo do skladov ŠJ ( 173 eur) na čerpanie vody – vytápanie skladov 
Všeobecný materiál  - 1 858 eur  , údržbársky materiál (168 eur), čistiace a hygienické potreby  
(1 534 eur) napr.soľ a orkán profi do umývačky riadu, savo, jar, prach na pranie.... , kancelárske 
potreby (156 eur) napr.toner, kancelársky papier, tlačivá. 
Knihy, časopisy, noviny - 98 eur - predplatné časopisu škola a stravovanie  
Pracovné odevy - 182 eur - pracovná obuv, pracovné nohavice, čiapky, lodička kuchárska, čižmy, 
zástera PVC. 
Údržba výpočtovej techniky - 152 eur odstránenie závady na PC vedúcej Šj a záloha údajov ŠJ (81 
eur), objednávanie stravy cez internet (32 eur), aktualizácia a servis programu ŠJ (39 eur) 
Údržba prev.strojov – 275 eur – oprava výpletu šľahacej metly v kuchyni  (61 eur) a oprava 
a previnutie elektromotra vzduchotechniky (214 eur) 
Údržba budov – 5 930 eur - oprava stropu v školskej jedálni + svietidlá z 30 ks na 20 ks 
Školenia, kurzy, semináre – 20 eur poplatok za seminár 
Všeobecné služby  - 2 030 eur - deratizačné práce (30 eur), revízia a preskúšanie komínov (134 
eur),  odvoz kuchynského odpadu (584 eur), údržbárske práce (510 eur),  čistenie lapačov tukov (378 
eur), revízia a oprava výťahu (56 eur), tlač poštového peňažného poukazu (33 eur), zhotovenie kľúča 
(1 eur), čistenie upchatej kanalizácie vysokotlakovou vodnou technológiou (304 eur) 
Poplatky a odvody  - 75 eur poplatky za bankové služby, 
Stravovanie - 1924 eur - stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 eur/ obed. 
Povinný prídel SF -  363 eur - povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. 
Dane -  120 eur - miestny poplatok za komunálny odpad. 
 
Školský klub detí (ŠKD) 
Bežné výdavky  ( kód 41) : 8 692 eur 
Cestovné – 22 eur pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách 
Energie  -4 345 eur – spotrebovaná elektrická energia 1 300 eur  a zemný plyn 3 045 eur 
Vodné-stočné  - 924 eur  – za spotrebovanú vodu, zrážková voda.  
Prev.stroje, prístroje, zariadenia – 606 eur – nástenné hodiny (6 eur), bezkontaktná čítačka kariet 
na otváranie dverí (600 eur). 
Všeobecný materiál -  1 081 eur -  spoločenské hry a hračky (692 eur) napr.lego, sewa, švihadlá, 
obruče, kreatívne súpravy , materiál na činnosť ŠKD (367 eur) napr. pastelky, perá, papier, lepiaca 
páska , guma, výkresy A3,A4, temperové farby, vodové farby, plastelína, voskovky, farebný papier, 
nožnice, lepidlo, bavlnky, kriedy na chodník, medaile, nákup tlačív ( 22 eur). 
Knihy,časopisy,noviny -210 eur - predplatné výchovný program v praxi  
Všeobecné služby – 9 eur – tlač poštového peňažného poukazu 
Stravovanie -   1 104 eur - stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ (1 eur/obed.)  



Povinný prídel SF  -311 eur - povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. 
Dane - 80 eur - miestny poplatok za komunálny odpad 
 
Centrum voľného času (CVČ) – Bežné výdavky ( kód 41): 3 689 eur 
Energie  -1 438 eur  - elektrická energia (600 eur), zemný plyn (838 eur)   
Vodné – stočné – 327 eur  za vodné , stočné – zrážková voda.  
Telekomunikačná technika – 66 eur – prevodník Samsung 
Výpočtová technika – 11 eur – myš k PC 
Všeobecný materiál – 921 eur - nákup juxta potvrdeniek (22 eur), USB kľúč (13 eur), floorbalový 
set+loptičky (122 eur), dresy na floorbal (192 eur), materiál na kreatívne práce (238 eur –servítky, 
lepidlá, štetce, špajdle, krep.papier, farby, medený drôt, korálky ), kancelársky papier (12 eur), 
čistiace prostriedky (250 eur), údržbársky materiál (6 eur), látka na záves (48 eur), kanc.potreby 
a materiál (18 eur)  
Komunikačná infraštruktúra – 240 eur - switch (118 eur), router (37 eur), kábel VGA (85 eur) 
Údržba výpočtovej techniky – 23 eur – ram - pamäť 
Poplatky a odvody – 4 eurá - poplatok banke za vklad 
Stravovanie – 287 eur –  stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ  (1 eur/obed)  za zamestnanca.  
Povinný prídel SF – 94 eur – povinný prídel SF podľa zákona NR SR č.152/94 Z.z. 
Odmena DoPČ – 258 eur – odmeny na základe dohôd o pracovnej činnosti vykonávanú externými 
pracovníkmi – krúžková činnosť 
Dane – 20 eur - miestny poplatok za komunálny odpad 
  
Bežné výdavky (kód 11H ) : 667 eur 
Centrum voľného času dostalo finančné prostriedky na zabezpečenie záujmového vzdelávania detí 
s trvalým pobytom v obci 
Tekovské Nemce (36 eur) –  zemný plyn 
Horné Hámre (37 eur) – 28 eur zemný plyn, 9 eur vodné 
Tekovská Breznica (36 eur) –  zemný plyn 
Brehy (90 eur ) –  zemný plyn 
Čaradice (36 eur ) – zemný plyn 
Veľká Lehota (126 eur) – 35 eur zemný plyn, 91 eur vodné 
Orovnica (270 eur) – zemný plyn 
Voznica (36 eur) – zemný plyn 
 
Nenormatívne finančné prostriedky (kód 111) – za vzdelávacie poukazy  1 630 eur -   v 
tom odmeny na základe dohôd o  pracovnej činnosti vykonávanú  externými pracovníkmi  (456 eur), 
počítačová zostava (724 eur), tlačiareň (158 eur )-časť, toner (166 eur), florbalové loptičky (46 eur), 
ringo krúžky (80 eur).  
 
Transfery (640) 
Finančné prostriedky boli použité na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,  dopravné 
pre žiakov a odchodné do dôchodku: 

- ZŠ náhrada príjmu         908  eur   (111)                                     
-     náhradu na dopravu žiaka                        1 166  eur   (111) 
-     odchodné        1 789  eur   (111)  
-     ŠJ náhrada príjmu                                         60  eur    (41) 

              ––––------------------------------------------------------------------  
              Spolu čerpané                                               3 923 eur 
 
B/      Sociálny fond  - Tvorba a čerpanie v roku 2014 
          Počiatočný stav k 1.1.2014                       2 858 eur 
          Tvorba SF v roku 2014                             4 648 eur  
          Čerpanie SF  v roku 2014                         4 957 eur 
          Zostatok k 31.12.2014                             2 549 eur 
 



         Čerpanie sociálneho fondu –  vyplatené príspevky na stravovanie, regeneráciu pracovnej sily,  
posedenie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca  „Úcty k straším“ , pohostenie - slávnostná schôdza na 
začiatku roka a  v závere roka, Deň učiteľov, odchodné do dôchodku, životné jubileum. 
 
C/     Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014          
Aktíva                 eur Pasíva  eur 
Pozemky 32 501 Výsledok hospodárenia 

(rozdiel majetku a záväzkov) 
661 

Budovy a stavby zost. hodnota 1 308 878 Záväzky voči zriaďovateľovi 
zost.hodn.majetku od zriaďovov. 
a neminutá dotácia na výd.účte 

1 352 500 

Stroje, prístroje a zariadenie 
zostatková hodnota 

10 430 Záväzok voči zriaďovateľovi - 
nevyinkasované príjmy 

73 

Obstaranie dlhodob.hmot.maj. 4 776 Dlhodobé záväzky – soc.fond            2 549 
Potraviny+sklad 994 Záväzky voči dodávateľom  45 

Pohľadávky z nedaň.príjmov 73 Prijaté preddavky-stravné  5 902 
Účet cudz.prostr. – depozit           59 190 Nevyfakturované dodávky 2 109 
Účet SF 2 549 Iné záväzky 611 
Výdavkový rozpočtový účet 67 Záväzky voči zamestnancom  33 415 
Potravinový účet 7 017 Zúčt.s org. soc.poist. 

a zdravot.poistenia 
20 751 

Príjmový rozpočtový účet 0 Daňové závazky 4 413 
Náklady budúcich období 706 Výnosy budúcich období 4 152 
Spolu : 1 427 181  1 427 181 
 
AKTÍVA : 
            -    Pozemky                                                                                    32 501 eur 
            -    Budovy , stavby v zost.hodnote                                                        1 308 878 eur 
            -   Stroje, prístroje a zariadenia v zost.hodn.                                                10 430 eur 

-    Obstaranie dlhodob.hmot.majetku 
(projektová dokumentácia-rekonštrukcia škol.kuchyne)   4 776 eur 

            -    Potraviny na sklade ŠJ  +sklad                                                                  994 eur   
- Pohľadávky z nedaň.príjmov                                                                        73 eur 
- Účet cudzích prostriedkov - depozit -  

Mzdy a odvody ZC,daňový úrad                                                           59 190 eur 
           -     Účet sociálneho fondu                                                                            2 549 eur 
           -     Výdavkový rozpočtový účet                                                                         67 eur 
           -      Potravinový účet                                                                                   7 017 eur 
           -      Náklady budúcich období                                                                          706 eur  
                  (telefón, predplatné zákonov, poistné) 
 
PASÍVA : 

- Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov)                                    661 eur  
V celkovom výsledku hospodárenia  zahrnuté: 
677 eur faktúry uhradené v roku 2014, náklad r. 2015  
a -16 eur neuhradené faktúry k 31.12.2014. 
 

- Záväzky voči zriaďovateľovi, zost. hodnota majetku  
od zriaďovateľa  a neminutá dotácia na výd. účte                               1 352 500 eur  

            -    Záväzky voči zriaďovateľovi-nevyink.príjmy        73 eur 
           -     Dlhodobé záväzky –soc. fond                                                                   2 549 eur                            
            -    Záväzky voči dodávateľom            45 eur  

- Prijaté preddavky ŠJ za stravné                                                                5 902 eur                                                                                  
- Nevyfakturované dodávky                                                                        2 109 eur 
- Iné záväzky (379)                                                                                      611 eur 

v tom sporenie zamestnancov 50 eur, DDP  zamestnanci 319 eur,  
odborové príspevky 45 eur, pôžičky 197 eur. 



           -     Závazky voči zamestnancom      33 415 eur  
- Záväzky k inštitúciám sociálneho a zabezpečenia                                       14 530 eur         
- Záväzky k inštitúciám zdravotného zabezpečenia                                         5 908 eur         
- Záväzky k inštitúciám DDP                                                                           313 eur 
- Záväzky voči daňovému úradu                                                                   4 413 eur 
-     Výnosy budúcich období (majetok ŠR + cudzí)                                            4 152 eur 
 

D/ Náklady a výnosy v roku 2014 
 

Náklady v eur Účet 
Hlavné 
hospodárenie 

Školské 
stravovanie Spolu 

Spotreba materiálu 501 27 208 72 791 99 999 
Plyn, elektrika, vodné 502 42 724  42 724 
Cestovné 512 781  781 
Služby – revízie, poštovné, odvoz PDO, 
stočné 518 58 342 

 
58 342 

Mzdy, dohody 521 449 401  449 401 
Odvody SP, ZP 524 153 407  153 407 
DDP zamestnávateľ 525 3 826  3 826 
Stravné zamestnanci 527 20 592  20 592 
Ostatné dane a poplatky 538 998  998 
Ostatné náklady na prev.činnosť 548 1 166  1 166 
Odpisy 551 145 909  145 909 
Poplatky za vedenie účtu 568 2 347  2 347 
Náklady z odvodu príjmov 588 29 766  29 766 
Náklady z budúceho odvodu príjmov 589 73  73 
Náklady spolu  936 540 72 791 1 009 331 
 

Výnosy v eur Účet 
Hlavné 
hospodárenie 

Školské 
stravovanie 

 
Spolu 

Tržby – zinkasované príjmy 602 25 155 72 791 97 946 
Ostatné výnosy z prev.činnosti 648 4 677  4 677 
Rozpustenie rezervy na dovolenky rok 2013 653 28 854  28 854 
Úroky 662 7  7 
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce 691 152 096  152 096 
Výnosy z bežných transferov zo ŠR 693 608 363  608 363 
Výnosy z kapitálových transferov  692,694,697,698 146 262  146 262 
Výnosy spolu 965 414 72 791 1 038 205 
Výsledok hospodárenia                                     28 874   
 
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie: 
Faktúry  uhradené v roku 2013 účtované do nákladov v roku 2014                         -698 eur                          
Neuhradené faktúry  k 31.12.2014                       -16 eur 
Rezerva na dovolenku z roku 2013 rozpustená v roku 2014                   + 28 854 eur  
Faktúry dodávateľom z roku 2013 uhradené v roku 2014                          +57 eur 
Faktúry uhradené v roku 2014 účtované do nákladov v roku 2015                        + 677 eur 
Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie                       28 874 eur 
 
V Novej Bani dňa 17.3.2015 
 
 
 
         ––––––––––––––––––––– 

  Mgr. Mária Považanová                                                                                                 
   riaditeľka ZŠ J.Zemana 



Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa 
 
 
           Komentár k záverečnému účtu za rok 2014 
 
A/ Hodnotenie projektu 11.1.2. Základná umelecká škola 
 
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 
 
Zámer projektu:  Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy 
 
Cieľ: Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej 

činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov 
Plnenie: Podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu sa snažíme zlepšovať a podporu 

výchovno-vzdelávacej činnosti realizovať rôznymi formami práce, vychádzajúc zo 
skúseností a iniciatívy pedagógov. Učebné plány školy boli rozšírené v hudobnom 
odbore o vyučovanie hry na heligónku a cimbal. Modernizácia vyučovacích priestorov 
bola realizovaná v roku 2014 výmenou okien na budove, čím sa podmienky na 
výchovno-vzdelávací proces podstatne zlepšili.  Bola realizovaná aj oprava koncertnej 
sály (oprava elektroinštalácie,  výmena radiátorov, nové stierky  a maľovanie). 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet žiakov ZUŠ 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

380 380 380 

Skutočná 
hodnota 

Stav žiakov k 15.9.2014 
398 

  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

9   

Hodnotenie: Žiaci sa zúčastnili nasledovných regionálnych súťaží: 
1) Krajské kolo – Hnúšťanský akord 
2) Akordeónová súťažná prehliadka 
3) Klavírna súťažná prehliadka 
4) Červené jabĺčko – súťaž v speve ľudových piesní 
5) Dolina, dolina – spevácka prehliadka 
6) Výtvarná súťaž – Môj koník – BBSK 
7) Ríša fantázie – II. ročník detskej výtvarnej súťaže 
8) Foto leta 2014 
9) Logo mesta Žarnovica - výtvarná súťaž 

 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

 
9 

  



Hodnotenie: 1) Euro Musette Golden Tango 2014 v hre na akordeón – medzinárodná súťaž 
2) Klavírna súťaž Piano v modernom rytme Bojnice 
3) Akordeónová súťaž  Nitrianska lutna 2014 – 14. ročník celoslovenskej 

interpretačnej súťaže 
4) My sa nevieme sťažovať nahlas – celoslovenská výtvarná súťaž 
5) Občianske združenie Múzy – literárna súťaž „Medziriadky“ – literárno-

dramatický odbor 
6) 13. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených 

dychových nástrojoch - Nižná 
7) Najkrajšia dovolenková fotografia - celoslovenská fotografická súťaž 
8) Týždeň vedy a techniky na Slovensku - fotografická súťaž 
9) Farebný svet - fotografická súťaž 

 
 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

13 13 16 

Skutočná 
hodnota 

 
23 

  

Hodnotenie: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 x mesačne usporadúvané koncerty v koncertnej sále ZUŠ. 
3 slávnostné záverečné absolventské koncerty. 
Veľké verejné koncerty v kine Vatra 2-krát. 
Koncerty pre verejnosť mimo priestorov ZUŠ - v Novej Bani napr. deň detí – tržnica, 
Mesiac úcty k starším, noc múzeí, 40. výročie vzniku spojenej školy - Hrabiny, 
vystúpenie na Benefičnom koncerte, deň víťazstva nad fašizmom, mimo Novej Bane 
napr. vystúpenie detskej dychovej hudby Anatolija Micovčina na festivale dychových 
hudieb v Žarnovici, Trstenská krídlovka v Trstenej a Novobanský jarmok, vystúpenie 
detí a pedagógov na detskom folklórnom festivale „Pod Inovcom“ vo Veľkej Lehote, 
vystúpenie detského speváckeho zboru Voce Eufonico na prehliadke detských 
speváckych zborov v Banskej Štiavnici a Vianoce a capella v Žiari nad Hronom 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených výchovných koncertov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

 
4 

  

Hodnotenie: 
 
 
 

Realizované 4 výchovné koncerty pre žiakov MŠ – žiaci hudobného odboru spojené 
s výstavou prác žiakov výtvarného odboru a vystúpeniami žiakov z literárno-
dramatického odboru.  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 4 

Skutočná 
hodnota 

7   

Hodnotenie: 
 
 
 
 
 
 

Žiaci sa prezentovali v nasledovných výstavách a prezentáciách: 
Výstavy žiakov v Kine Vatra (výstava pri prehliadke ľudového spevu, záverečný 
slávnostný koncert). 
Celoročná expozícia v priestoroch vestibulu školy s aktuálnom tématikou. 
Dve výstavy absolventských prác – žiaci 4.ročníka  výtvarného odboru v priestoroch 
vestibulu školy. 
Výstava absolventských prác žiakov 8. ročníka v priestoroch vestibulu školy. 



 
 
 
 
 

Land.art, umenie v prírode, vytváranie diel v okolí školy. 
Výstavy sú charakterizované svojou rozmanitosťou techník a vyspelosťou vo 
výtvarnom prejave detí. 
 
 

 
 
B/ Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov 
 
1/  Príjmy bežného rozpočtu 
 
Príjmy za Schválený  

rozpočet 
Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť 

Z prenajatých priestorov 0 100 100 
Za školy 
a škol.zariadenia 

 
27 200 

 
28 050 

 
28 071 

Z vkladov 3 3 2 
Z dobropisov 0 813 813 
Vratky 0 0 423 
Spolu              27 203        28 966 29 409 
 
 

Z prenajatých priestorov – (100 eur) prenájom koncertnej sály na zriadenie volebnej 
miestnosti-voľba prezidenta SR I.kolo (15.03.2014) a II.kolo (29.03.2014). 

Za školy a škol.zariadenia - (28 071 eur) - zinkasované príspevky na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených so štúdiom v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) v znení neskorších predpisov a platného VZN mesta Nová Baňa č.1/2013: 
Prípravné štúdium HO - skupinové vyučovanie    6,- eur/mesiac 
Hudobný odbor - individuálne vyučovanie    9,- eur/mesiac 
Výtvarný odbor- skupinové vyučovanie      4,- eur/mesiac 
Literárno-dramatický odbor - skupinové vyučovanie   4,- eur/mesiac 
Obligátny nástroj nad rámec učebných plánov    2,- eur/mesiac 

Z vkladov – (2 eurá) úroky z bežných účtov. 
Z dobropisov -  ( 813 eur) - vrátený preplatok - vyúčtovanie zemný plyn  
Vratky – (423 eur) – kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na 

starobné dôchodkové sporenie za obdobie od 01.01.2013 do 30.09.2014  
 

   
2/  Prijaté prostriedky za rok 2014 na originálne kompetencie v  eur: 
  
 Bežný rozpočet -kód 41                 Prijaté 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 -  mzdy a odvody       239 501                    
 -  bežné výdavky vrátane vlastných príjmov      43 555    
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Spolu bežný rozpočet     283 056         
 
 Kapitálový rozpočet 

- nákup heligónky        1 800      
               

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–– 
Spolu bežný a kapitálový rozpočet    284 856  

            
 
 
 



3/  Výdavky bežného rozpočtu v eur: 
 
 
 610-mzdy 620-odvody 630-bež.výd. 640-transfery Spolu   
 Schvál. 

rozp. 
Rozp. 
po 
zmen. 

Čerp. Schvál. 
Rozp. 

Rozp. 
po 
zmen 

Čerp. Schvál. 
Rozp. 

Rozp.po 
zmen. 

Čerp. Schvál. 
Rozp. 

Rozp. 
Zmen. 

Čerp. Schvál. 
Rozp. 

Rozp.po 
zmnen. 

Čerp. 

ZUŠ 
41 

173 558 173 158 164 667 63 590 64 004 59 784 41 792 43 555 41 408 10 2 339 2 509 278 950 283 056 268 368 

Spolu 173558 173158 164667 63590 64004 59784 41792 43555 41408 10 2339 2509 278950 283056 268368 



 
Mzdy a odvody 

Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 19 pedagogických 
zamestnancov a 2 nepedagogických zamestnancov. Zamestnanci boli zaradení do platových  tried 
a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a v zmysle zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch.  

Priemerný plat v nasledovných štvrťrokoch roku 2014  podľa štatistického výkazu Škol (MŠ 
SR) 1-04 štvrťročný výkaz o práci v školstve. Priemer nám ovplyvňuje hlavne nadčasová práca. 

 
 
 Eviden.počet ZC  

k posl.dňu štvrťroka 
Priemerný plat  
pedag.ZC 

Priemerný plat 
nepadag.ZC 

I.Q 19 721,50 339,40 
II.Q 17 764,10 491,30 
III.Q 21 765,10 491,30 
IV.Q 21 789,70 614,80 

  
Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod preddavkov do zdravotných poisťovní, poistného 

do sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie.  
 
Bežné výdavky 
 
Názov Čerpanie  

v celých 
eur 

Popis 

Cestovné tuzemské     16 Cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných 
náhradách. 

Plyn, el.energia 9 777 Úhrada fa za plyn, elektrickú energiu 
Vodné,stočné 178 Úhrada fa za vodné, stočné 
Pošt.a telekom.služby  991 Poštovné (105), úhrada fa za telefón a internet (886) 
Interiérové vybavenie 202 Koberce do 3 tried  
Výpočtová technika  605 Zakúpenie počítača do zborovne 
Telekomunikačná technika 330 Bezdrôtový náhlavový set pre LDO 3 ks (bezdrôtový 

mikrofón na hlavu) 
Prev.stroje, 
prístroje,zariadenia 

1 647 hudobné nástroje - Dimavery 36-tyčinkové (80), flauta 
pikola Yamaha (1390), bubon-cajon (155), hliníkový 
rebrík (22)  

Všeobecný materiál 3 175 Kancelárske potreby a materiál , čistiace 
a hyg.potreby, tlačivá, údržbársky materiál, notový 
materiál, materiál na výtvarnú výchovu, zošity pre 
vyučovanie teórie, paličky na cimbal, kufor na 
heligónku, batéria do notebooku, struny na gitaru, 
remene na akordeón  

Knihy, časopisy,učebné 
pomôcky 

514 Predplatné odbornej literatúry (Poradca, ZUŠ v praxi, 
personalistika v práci riaditeľa), Slávik Slovenska, 
účtovné súvzťažnosti   

Softvér a licencie 219 softvér na PC SW OFFICE HOME and BUSINESS 
Údržba výpočt.techniky 704 Údržba programu Korwin (224), WINPAM (72), 

internetová stránka školy a ASC agenda (199), Eset 
smart security pre 2 PC (44), migrácia IS Korwin na 
SQL 2012 (165) 

Údržba prev.strojov, 
prístrojov 

3 155 Oprava dychových nástrojov-tuba (40), oprava 
akordeónov (100), oprava  a ladenie klavírov (1 500), 
údržba elektroinštalácie v koncertnej sále (608), 
oprava a výmena vykurovacích telies v koncertnej sále 



7 ks (907) 
Údržba budov a ich častí 1 036 Oprava maľovky okolo okien a dverí po výmene okien 

v triedach a na chodbách (640), oprava stien 
v koncertnej sále po výmene okien (396) 

Nájomné  164 Nájom za prenájom rohožiek od firmy Lindstrom 
Školenia,kurzy,semináre 50 Poplatky za školenia, semináre  
Všeobecné služby 2 307 Technik BOZP (242), revízie PZ,TZ plyn.kotolne(240),  

revízia tlakových zariadení (30),  revízia komína 
a kom.práce(112), tlač fotografií a pozvánok (148),  
revízia a kontrola hasiacich prístrojov (55), pranie 
rohoží (113), služby IT technika (226),revízia 
zabezpečovacieho zariadenia (70), bezpečnostný 
projekt (293), oprava a revízia bleskozvodu (691), 
odborná prehliadka a odborná skúška na 
el.spotrebičoch (80), zhotovenie kľúčov (7) 

Poplatky a odvody 254 Poplatky banke spojené s vedením účtov 
Stravovanie 6 854 Príspevok na stravu pre zamestnancov vo forme 

stravných lístkov  
Poistné  129 Poistné budovy 
Prídel do SF 1 704 Povinný prídel do soc.fondu. 
Odmeny zamestn.mimo 
pracovného pomeru 

6 878 Vyplatené dohody o vykonaní práce – kurič, dohody 
o pracovnej činnosti-učitelia 

Dane 519 Miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ 
Spolu 41 408  
 
Transfer  640 –(2509)- použitý na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre 
zamestnancov vo výške 720 eur a odchodné do dôchodku pre 1 zamestnankyňu 1789 eur.  
 
Kapitálový rozpočet – rozpočet kapitálových výdavkov bol použitý vo výške 1 800 eur na zakúpenie 
hudobného nástroja heligónky.  
 
 
 
C/ Sociálny fond – prehľad a čerpanie: 

- začiatočný stav k 1.1.2014             327 eur 
- tvorba SF v roku 2014                     1 704 eur 
- čerpanie SF v roku 2014          1 638 eur 
- zostatok k 31.12.2014                        393 eur 

Zo sociálneho fondu boli čerpané finančné  príspevky na stravu, sociálnu výpomoc (úmrtie 
zamestnanca, rod.príslušníka) a slávnostné posedenie na záver roka 2014. 
 
 
D/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 
 
Aktíva v eur      Pasíva v eur 
Budovy,haly,stavby     61 519  Výsledok hospodárenia            7  
Pozemky                                     5 039  Záväzky voči zriaďovateľovi        86 542  
Stroje,prístroje a zar.     19 896             Dlhodobé záväzky        476 
Bankové účty                   21 055  Krátkodobé záväzky              20 626 
Náklady bud.období         134  
Pohľadávky                    8   
Spolu                                      107 651  Spolu                         107 651   
 
Aktíva 
- Zostatková hodnota DHM  86 454 eur  
 ( budovy 61 519 eur + pozemky 5 039 + samostatné  hnuteľné veci 19 896). 



- Bankové účty  21 055 eur , je tu zahrnutý depozitný účet vo výške  20 583 eur (mzdy a odvody 
12/2014), účet sociálneho fondu  vo výške  393 eur a  zostatok na výdavkovom účte 79 eur. 
- Náklady budúcich období vo výške 134 eur – tu je zahrnuté predplatné odbornej literatúry na rok 
2015, licencia programu WINPAM 2014, poistné budovy - časť na rok 2015, telekomunikačné služby.  
- Pohľadávky -  8 eur nevyinkasované príjmy - školné 
 
Pasíva  
- Celkový výsledok hospodárenia 7 eur (rozdiel majetku a záväzkov)  eur neuhradené faktúry 
k 31.12.2014  a časové rozlíšenia náklady budúcich období - faktúry uhradené v roku 2013, týkajúce 
sa roku 2014.  
- Záväzky voči zriaďovateľovi  86 542 eur -  zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku vo 
výške 86 454 eur, 80 eur  neminutá dotácia a 8 eur – nezinkasované príjmy – školné. 
-  Dlhodobé záväzky 476 eur – záväzky zo sociálneho fondu 393 eur a iné záväzky 83 eur(odborové 
príspevky, príspevok zamestnancom na DDP). 
- Krátkodobé záväzky 20 626 eur - zahrnuté záväzky voči zamestnancom  12 041 eur , záväzky voči 
inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia vo výške  7 321 eur, záväzky voči  
daňovému úradu vo výške 1 138 eur, dodávateľom 126. 
 
 
 
E/  Náklady a výnosy v roku 2014 
 
Náklady 
Názov účtu Čerpanie 

v celých eur 
Popis 

501-Spotreba 
materiálu 

6 692 Spotreba nakupovaného materiálu napr.kancelárskeho, 
údržbárskeho, tlačív, čistiace prostriedky, hud.nástroje... 

502-Spotreba 
energie 

9 995 Spotreba plynu, el.energie, vody 

512-cestovné 16 Cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách 
518-ostatné služby 8 442 Všeobecné služby-telekomunikačné, poštovné, školenia, revízie, 

údržba, technik BOZP a PO 
521-mzdové 
náklady 

171 545 Náklady na mzdy pre zamestnancov a DoVP,DoPČ,DoBPŠ 

524-zákonné 
soc.poistenie 

59 256 Náklady na odvody pre zamestnancov 

525-ostatné 
soc.poistenie 

528 Napr.príspevok zamestnávateľa na DDP 

527-zákonné 
soc.náklady 

10 982 Napr.tvorba soc.fondu, príspevok zamestnávateľa na 
strav.lístky, náhrada príjmu pri dočasnej prac.neschopnosti  

538-ostatné dane 
a poplatky 

519 Dane - miestny poplatok za komunálny odpad MsÚ 

548-ostatné 
náklady na 
prev.činnosť 

50 Napr. členský príspevok AZUŠ 

551-odpisy dlhod. 
majetku 

5 194 Odpisy dlhodobého majetku za rok 2014 

   
568-ostatné 
fin.náklady 

383 Ostatné fin náklady napr.poplatky banke 

588-náklady 
z odvodu príjmov 

29 409 Náklady z odvodu príjmov zriaďovateľovi 

589-náklady 
z budúceho 
odvodu príjmov 

 
 

8 

 
 
Nevyinkasované príjmy-školné 

Náklady spolu    303 019  
 



 
 
 
Výnosy 
Názov účtu Čerpanie 

v celých 
eur 

Popis 

602-Tržby z predaja služieb    28 079  Príjmy-poplatky školné   
648-Ostatné výnosy  1 336 Vratky-prepl.vyúčtovanie ,elektrická energia, zemný 

plyn, prenájom miestnosti  
653-Zúčt.ostatných rezerv 5 474 Zúčtovanie rezervy na dovolenky zamestnancov za rok 

2013 
662-Úroky           2 Úroky z bežného účtu 
691-Výnosy z BT z rozpočtu 
obce  

 268 368 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce 

692-Výnosy z KT z rozp.obce      5 194  Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce 
Výnosy spolu  308 453  
 
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie  5 434 eur. 
 

Základná umelecká škola zabezpečuje v hlavnom hospodárení umeleckú výchovu 
a vzdelávanie v troch odboroch: výtvarnom, hudobnom a literárno-dramatickom odbore prevažne pre 
žiakov základných škôl.  

V roku 2014 bol počet zapísaných detí k 15.9.2014 nasledovný :  137 žiakov v skupinovom 
vyučovaní a 261 žiakov v individuálnom vyučovaní 

 
Náklady hlavného hospodárenia – okrem nákladov na mzdy a odvody za zamestnancov, 

bežných prevádzkových nákladov sú v nákladoch ZUŠ aj náklady, ktoré sa neprejavili vo výdavkoch, a 
to náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 5 194 eur, tiež náklady na odvod 
príjmov zriaďovateľovi vo výške  29 409 eur a náklady. 
 Výnosy hlavného hospodárenia – okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za školné 
a nájomné, sú vo výnosoch organizácie zahrnuté aj výnosy z transferov od zriaďovateľa za čerpanú 
dotáciu v priebehu roka, výnosy vo výške rozpustenej rezervy za rok 2013. 
 

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie: 
Faktúry  uhradené v roku 2013 účtované do nákladov v roku 2014              -129 eur 
Neuhradené faktúry  k 31.12.2014                    -80 eur 
Rezervy na dovolenky z roku 2013 rozpustené v roku 2014                 + 5 474 eur  
Faktúry dodávateľom uhradené v r.2013 za rok 2014                     +   82 eur 
Faktúry uhradené v roku 2014 účtované do nákladov v roku 2015                    +   87 eur 
Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie                  + 5 434 eur   
 
 
 
V Novej Bani, dňa 30.03.2015         
                                            
         Mgr. Marta Urdová 
                                                                                                riaditeľka ZUŠ 
 
 
 



Centrum  voľného   času,  Bernolákova č. 30,   968 01   N o v á  B a ň a 
 
 

Komentár k záverečnému účtu za rok 2014 
 
 

A ) Hodnotenie  projektu 11.1.3. Centrum voľného času 

 
Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia  
výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí.  

 
Zámer projektu: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu  

 
 
Cieľ: Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím 

voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí 
Plnenie: 
 
 

Projekt Centra voľného času v Novej Bani je zameraný na napĺňanie voľného času detí mimo 
vyučovacieho procesu, motivovanie, podporovanie, vedenie detí a mládeže k rozvoju 
osobnosti zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom 
prostredí. Cieľ projektu Centrum voľného času napĺňa, či už ponukou krúžkov s rôznym 
zameraním, množstvom príležitostnej činnosti a tiež organizovaním prázdninových táborov. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí CVČ 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

550 550 550 

Skutočná 
hodnota 

1. polrok / 2. polrok       
         205 /  173 krúžkari v ZÚ                  
       2407 /   957 príležitostná činnosť       
          39 /  118 prázdninová činnosť          
        163 / 0  olympiády 

Hodnotenie: 
 
 
 

Krúžkari v záujmových útvaroch:            
       V 1. polroku 2014 ( 2. polrok školského roka 2013/2014 január – jún 2014) pracovali 
v CVČ nasledovné záujmové útvary (krúžky, kurzy, súbory) s celkovým počtom detí do 15 
rokov 178 a nad 15 rokov 27 – spolu 205 detí a mládeže. 
DFS Novobanček, Picasso (výtvarný), Herňa, TS Zuzana ml., TS Zuzana st., Novobanské 
mažoretky, Lyžovanie a Tenis, Spoločenský tanec Anna, tanečná prípravka Žabky, 
Abrakadabra (divadelný), Florbal, Stolný tenis, Prírodovedno-turistický krúžok, Včelársky, 
klub Internet, Posilňovňa ml.,  Počítače, Posilňovňa st. Počet krúžkarov sa zvýšil o 18 
mládežníkov navštevujúcich od apríla 2014 FS Háj.  
        Okrem záujmových útvarov a klubov, ktoré zastrešujú telesnú a športovú oblasť, 
esteticko-výchovnú oblasť, prírodovedno-environmentálnu oblasť a spoločenskovednú oblasť 
výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže, podporuje CVČ aktivity príležitostnej 
činnosti pre všetky vekové kategórie formou súťaží, jednorazových akcií určených širokej 
verejnosti. V kalendárnom roku 2014 Centrum voľného času v Novej Bani zorganizovalo 41 
takýchto podujatí na ktorom sa zúčastnilo spolu 2407 účastníkov. 
 
        V 2. polroku 2014 (letná činnosť a 1. polrok školského raka september – december 
2014) pracovali v CVČ nasledovné záujmové útvary s celkovým počtom detí do 15 rokov 153 
a nad 15 rokov 20 – spolu 173 detí a mládeže 
DFS Novobanček, Picasso a Hrnček (výtvarný), Herňa, TS Zuzana ml., TS Zuzana st., 
Novobanské mažoretky - kadet, Novobanské mažoretky – juniorky, Plávanie, tanečná 
prípravka Žabky, Eko krúžok, Prírodovedno-turistický krúžok, Včelársky, klub Internet, 
Posilňovňa st., Malý Hasič, FS Háj. 
        V rámci príležitostnej činnosti v 2. polroku 2014 sa zorganizovalo 36 podujatí na 
ktorých sa zúčastnilo 957 účastníkov 
 
 
 



Zoznam akcií v rámci príležitostnej činnosti v 1. polroku 2014 s prehľadom počtu detí: 
 

P.č. Názov akcie Dátum Spolupráca počet 
1 Cvičenie na Trampolínach 21. 1. 2014 Gabriela 

Marušková 
53 

2 Kvíz Rastlinky a zvieratká 23. 1. 2014 - 10 
3 Živý novobanský chodník  24.1.2014 Banský Potery 

Mesto Nová Baňa 
200 

4 Turistika na Kalváriu 25. 1. 2014 - 11 
5 Štvorlístok zdravia- stretnutie s policajtom 29. 1. 2014 OZ Salus Vitalis, 

Mestská 
polícia,Štátna 
polícia SR. 

86 

6 Súťaž o Naj snehuliaka 30. 1. 2014 - 43 
7 Vystúpenie tanečných súborov na 

Jazdeckom bále, Branko Nová Baňa 
1. 2. 2014 Jazdecká škola 

BERI 
42 

8 Vystúpenie tanečných súborov – Plochá 
dráha Žarnovica 

2. 2. 2014 OZ Plochá dráha 31 

9 Vystúpenie tanečných súborov – Športovec 
roka 2013 v kine Vatra 

7. 2. 2014 Mesto Nová Baňa 24 

10 Zimný prechod Pohronským Inovcom  8. 2. 2014 OZ Centráčik, 
Mesto Nová 
Baňa, SZPB 

198 

11 Vystúpenie tanečných súborov na 
Novobanskom plese v sále CVČ 

15. 2. 2014 Mesto Nová 
Baňa, OZ 
Centráčik 

41 

12 Mestský karneval v CVČ  26. 2. 2014 - 76 
13 Lyžiarske preteky na Skalke - lyžiarsky 1. 3. 2014 SKI Nová Baňa 22 
14 Lyžiarske preteky na Donovaloch – lyžiarsky 8. 3. 2014 SKI Nová Baňa 10 
15 Hviezdoslavov Kubín – 60 ročník 13. 3. 2014 Mesto Nová Baňa 53 
16 Jarné upratovanie v Komunitnom parku 19. 3. 2014 Meto Nová Baňa 26 
17 Kvíz rastlinky a zvieratká  20. 3. 2014 - 8 
18 Náučný chodník Vojšín  29. 3. 2014 - 10 
19 Deň ľud. Rozprávky P. Dobšinského - 

beseda s pani Zalaiovou 
31. 3. 2014 Mestská knižnica 12 

20 Štvorlístok zdravia, stretnutie s Mgr. Dagmar 
Tomčányovou 

3. 4. 2014 OZ Saluz Vitalis 89 

21 Návšteva plavárne v Leviciach 5. 4. 2014 - 9 
22 Vystúpenie tanečného krúžku na otváranie 

ihrísk na ulici Školskej a Nábrežnej 
7. 4.2014 Mesto Nová Baňa 12 

23 Veľkonočné vajíčko 9. 4. 2014 p. Michalovská 21 
24 EKO dielňa v CVČ 10. 4. 2014 - 7 
25 Turistika – Za krásami Novobanska – 

Kohútovo, Zvonička, Háj 
174. 4. 2014 - 38 

26 Deň Zeme – beseda s Mgr. Boženou 
Klimkovou 

24. 4. 2014 Mgr. Klimková 7 

27 Deň tanca v Žiari nad Hronom – regonálna 
súťaž 

24. 4. 2014 -  51 

28 Vystúpenie Novobanských mažoretiek na MS 
v stolnom tenise 

1. 5. 2014  MSK Nová Baňa  18 

29 Hrnčiarska tvorivá dielňa  5. 5. 2014 Ján Fiala 9 
30 Vystúpenie tanečných krúžkov 

v Semmerlocku na Majálese 
9. 5. 2014 Jasličky 

Hviezdička 
26 

31 Turistika Žuhračka 10. 5. 2014 - 11 
32 Deň tance – krajská súťaž 15. 5. 2014 Kultúrne 

stredisko Ž.n.Hr. 
28 

33 Centráci rodičom a mestu – záverečný 
program 

23. 5 .2014 Mesto Nová Baňa 520 



34 Štvorlístok zdravia – „Malý záchranár“ pre 
MŠ 

4. 6. 2014 OZ Centráčik, OZ 
Saluz Vitalis, 

Mestská polícia, 
Hasiči Nová Baňa 

126 

35 Vystúpenie DFS Novobanček – Vinička 10 
výročie 

5. 6.2014 Mesto Nová Baňa 26 

36 Vítanie leta – Banícky chodníček 14. 6. 2014 Mesto Nová 
Baňa, FS Háj, 
Branislav Medveď 

22 

37 Vystúpenie Novobanských mažoretiek na 
Ľahkoatletickom mítingu 

24. 6.2014 Mesto Nová Baňa 17 

38 Ľahkoatletický míting v ZŠ J. Zemana Nová 
Baňa 

24. 6. 2014 Mesto Nová 
Baňa, Školy 
v Novej Bani 

291 

39 Dodekova Nová Baňa – vyhodnotenie 
a otvorenie výstavy 

10. 5. 2014 Mesto Nová 
Baňa, Pohronské 
múzeum Nová 

Baňa 

16 

40 Dodekova Nová Baňa – výstava prác CVČ 10. 5.– 30.6. 
2014 

-  98 

41 „Pod Inovcom“ – detský folklórny festival 
Veľká Lehota / FS Háj/ 

15.6.2014 Mesto Nová 
Baňa, Pohronské 
osvetové 
stredisko Žiar nad 
Hronom 

21 

   Spolu: 2407 
 

Zoznam akcií v rámci príležitostnej činnosti v 2. polroku 2014 s prehľadom počtu detí: 
P.č. Názov akcie Dátum Spolupráca počet 
1 Večerná prehliadka múzeí /FS Háj/ 5. 7. 2014 Múzeum Nová 

Baňa 
11 

2 Letný Tajchový karneval 20.7.2014 OZ Tajch 22 
3 Stretnutie banských miest /FS Háj/ 26. 7. 2014 Mesto Nová 

Baňa 
27 

4 Dni Rudna nad Hronom /DFS Novobanček, 
Novobanské mažoretky, TS Zuzana st./  

27. 7. 2014 obec Rudno nad 
Hronom 

65 

5 Šláger Tajch /FS Háj/ 26. 7. 2014 OZ Tajch 8 
6 Agrokomplex Nitra /vystúpenie Novobanské 

mažoretky, Zuzana st. a ml. dievčatá/ 
22. 8. 2014 Plast nová Baňa 27 

7 Výlet welnes Palárikovo  27. 8. 2014 OZ Centráčik 25 
8 Vystúpenie v Kremnici /FS Háj/ 23. 8. 2014 Kultúrne 

stredisko 
Kremnica 

14 

9 Deň Knauf insulation /DFS Novobanček, 
Novobanské mažoretky, TS Zuzana, FS Háj/ 

29. 8. 2014 Knauf insulation 66 

10 Na Štáloch je veselo /DFS Novobanček/ 30. 8. 2014 Mesto Nová 
Baňa 

22 

11 Folklórny festival Tlmače /FS Háj/ 31.8.2014 obec Tlmače 12 
12 Náš deň pre Vás 25. 9. 2014 Spojená škola 25 
13 Novobanský jarmok /FS Háj/ 26. 9. 2014 Mesto Nová 

Baňa 
22 

14 Novobanský jarmok /TS Zuzana st., 
Novobanské mažoretky, DFS Novobanček, 
Žabky, Anna spol. tanec, TS Zuzana ml., 
Novobanské mažoretky/ 

27. 9. 2014 Mesto nová 
Baňa 

71 

15 Hájiček v Handlovej/vystúpenie FS Háj/ 3. 10. 2014 Mesto Handlová 15 
16 EKO dielňa - jeseň 15. 10. 2014 ZŠ sv. Alžbety 12 
17 Výstava a EKO dielňa pre MŠ 16. 10. 2014 MŠ Nová Baňa 18 
18 EKO súťaž 22. 10. 2014 ZŠ J. Zemana 12 



19 Tvorivá dielňa Šarkan 23. 10. 2014 - 14 
20 Plaváreň Levice 25. 10. 2014 - 17 
21 Plaváreň Levice 15. 11. 2014 - 14 
22 Deň študentstva – Tvorivá dielňa 18. 11. 2014 GFŠ Nová Baňa 13 
23 Malý záchranár- prvé stretnutie 21. 11. 2014 OZ Salus Vitalis, 

MŠ obvode Nová 
Baňa 

13 

24 Stavanie pyramíd – EKO dielňa 26. 11. 2014 MŠ ul. Nábrežná 46 
25 Družinárska Eko dielňa 26. 11. 2014 ZŠ sv. Alžbety 35 
26 EKO dielňa – využitie plastov 27. 11. 2014 MŠ ul. Štúrova 21 
27 Adventný kalendár – tvorivá dielňa 28. 11. 2014 - 9 
28 Adventný kalendár pre mesto Nová Baňa 1. 12. 2014 Mesto Nová 

Baňa 
26 

29 Vianočná Bratislava – Mikuláš /divadlo Nová 
Scéna/ 

5. 12. 2014 - 47 

30 Venček GFŠ /TS Zuzana/ 5. 12. 2014 GFŠ Nová Baňa 11 
31 Adventné obrázky – tvorivá dielňa 9. 12. 2014 MŠ Nábrežná 25 
32 Adventné obrázky – Eko dielňa 11. 12. 2014 MŠ Kolibská 18 
33 Vianočné trhy v CVČ / DFS Novobanček/ 11. 12. 2014 Mesto Nová 

Baňa 
30 

34 Benefičný koncert v kine Vatra /Žabky, 
mažoretky, Novobanček/ 

12. 12. 2014 Mesto Nová 
Baňa 

68 

35 Adventné obrázky –Eko dielňa 17. 12. 2014 ZŠ sv. Alžbeta 29 
36 Vianočné vystúpenie v Rudne nad Hronom 

/Novobanské mažoretky, DFS Novobanček/ 
15. 12. 2014 Obec Rudno nad 

Hronom 
47 

   Spolu: 957 
 

Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených prázdninových táborov 
Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 5 5 5 
Skutočná hodnota 6   
Hodnotenie: Činnosť CVČ je počas celého kalendárneho roka, v rámci ktorého prebieha 

prázdninová činnosť. Počas prázdnin v kalendárnom roku 2014 sa v Centre voľného 
času konali tábory a aktivity: 
17- 21 . februára 2014  - jarný tábor „Fašiangový tábor“ – 39 detí 
28. 6. – 4. 7. 2014 – „Zaži to“ Iuventa tábor – 9 detí 
7.–14. 7. 2014–„Slniečko“ pobytový tábor Lazy pod Makytou – 52 detí 
4.-8. augusta. 2014 – „Pohoďák“ prímestský tábor – 22 detí 
11. – 15. augusta 2014 – „Zaži to“ prímestský tábor – 21 detí 
29. -30. 10. 2014 – jesenné prázdniny „Noc svetlonosa „ – 14 detí 
 
Spolu zúčastnených detí prázdninovej činnosti za rok 2014 - 157 
                

     
 

Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených olympiád 
Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 4 4 4 
Skutočná hodnota 6   
Hodnotenie:  Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) žiakov základných a stredných 

škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v 
Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z 
foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade s dlhodobou koncepciou 
Ministerstva školstva SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Sú 
realizované formou predmetových olympiád, postupových súťaží, prehliadok, 
korešpondenčných seminárov a turnajov. Vyhlasovateľom predmetových olympiád je 
Ministerstvo školstva SR. 

 
 



Zoznam uskutočnených olympiád v 1. polroku 2014 
P.č. Názov Dátum Zapojené školy Počet 
1 Olympiáda v nemeckom 

jazyku 
23. 1. 2014 Gymnázium Fr. Švantnera 

Nová Baňa 
4 

2 Biologická olympiáda, kat. C 5. 2. 2014 ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa 
ZŠ s MŠ Župkov,  
ZŠ J. Zemana Nová Baňa 
ZŠ s MŠ Tekovská 
Breznica 

16 

3 Geografická olympiáda 6. 2. 2014 ZŠ s MŠ Malá Lehota, 
ZŠ sv.Alžbety Nová Baňa,  
ZŠ J. Zemana Nová 
Baňa,ZŠ s MŠ   
ZŠ A. Kmeťa Žarnovica, 
ZŠ s MŠ Tek. Breznica,  
ZŠ s MŠ Brehy, 
ZŠ s MŠ Župkov,  
ZŠ s MŠ Hr. Beňadik 

 
 
 
 

73 

4 Biologická olympiáda, kat. D 15. 4. 2014 ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa 
ZŠ J. Zemana Nová Baňa 

 
18 

5 Biologická olympiáda, kat. E 15. 5. 2014 ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa 
ZŠ s MŠ Brehy,  
ZŠ J. Zemana Nová Baňa 
ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
ZŠ s MŠ Tekovská 
Breznica 

26 

6 Biologická olympiáda, kat. F 4. 6. 2014 ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa 26 
   SPOLU: 163 

 
Merateľný ukazovateľ: Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti 
Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 40 40 48 
Skutočná hodnota 77   
Hodnotenie: Do prezentácie CVČ na verejnosti môžeme rátať celú príležitostnú činnosť, ktorá je 

vždy určená širokej verejnosti detí, mládeže, ale aj ich rodičom - zoznam  týchto 
akcií je uvedený pri merateľnom ukazovateli – „Počet detí CVČ“.   

 
 
 
B / Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu 
 
1/  P r í j m y    v     e u r  :                                  Schvál. rozp.      Rozp.po zmen.            Skutočnosť 
prenájom miestnosti                 kód 41        3 000                     3 000                           3 092                                                                                   
školné a zápisné letná činnosť          kód 41             7 300              7 300                           7 400   
olympiády                                kód 41                              0                        463                              463           
školné a zápisné    kód 41               600                       600            160 
školné krúžky     kód 41            1 900                     1 900                           2 143 
preplatok plyn    kód 41                              0                     3 668                                  0 
S P O L U:                                                               12 800                    16 931                         13 258 
 
           Príjmy za prenájom miestnosti boli prevažne za prenájom sály na predajné trhy, za príležitostné 
schôdze a plesy. 

Príjmy za školné a zápisné tvoria prostriedky, ktoré sa vyberali od detí za činnosti poskytované nad 
rámec krúžkov - jarné tábory, letné tábory, výlety, tvorivé dielne.  Prijatý preplatok za plyn za rok 2013 vo 
výške 3 673 eur bol zaúčtovaný na zníženie výdavkov na energie, z uvedeného dôvodu je čerpanie na tejto 
rozpočtovanej položke príjmov nulové.  
 
 



2/ O b d r ž a n é  p r o s t r i e d k y  v    e u r : 83 329 eur  v tom 
- transfer na mzdy a odvody    49 516  ( 36 521 mzdy + 12 995 odvody )  
- transfer na bežné výdavky     31 528  
- transfer vzdelávacie poukazy      1 617    
- pros. obcí na záujmové vzdelávanie                   668 
 
Z celkovej prijatej sumy z obcí 668 eur bolo prijaté z obce  Žarnovica 56 eur, Orovnica 216 eur, Veľká Lehota 
18 eur, Brehy 270 eur, Rudno nad Hronom 108 eur (z týchto prostriedkov sa 612 eur použilo na mzdách a 
56 eur na bežných výdavkoch). 
 
 
3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur: 
 

Kód Mzdy Odvody 

  
  

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
  

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
  

41 37 133 36 521 36 418 12 995 12 995 13 658 
111  0 0   0 0  0 0 

111 5%  0 0         0 0  0  0 
       11 H  0 612  612  0  0  0 
Spolu 37 133 37 133 37 030 12 995 12 995 13 658 
 

Kód Bežné výdavky Transfery 

  
  

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť  
  

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
  

41 28 370 33 113 30 960 10 10 0 
111 2 250 2 250 1 617 0 0 0 

111 5% 0 0 0 0 0 0 
       11 H  0 56   56   0 0 0 
Spolu 30 620 35 419 32 633 10 10 0 

  

Kód Celkom 

  
  

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
  

41 78 508 82 639 81 036 
111 2 250 2 250 1 617 

111 5% 0 0 0 
       11 H  0  668            668 
Spolu 80 758 85 557 83 321 
 
 
Mzdy a odvody: boli vyplácané 3 pedagogickým pracovníkom a 2 (1,5 úväzok) nepedagogickým 
pracovníkom.  Priemerná mzda za rok 2014 bola 686  eur.  
 
Okrem prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 36  418 eur na mzdy  a 13 658 eur boli na mzdy použité aj 
prostriedkov z rozpočtu obcí kód 11 H vo výške 612 eur (Veľká Lehota – 18 eur, Orovnica – 216 eur, Brehy – 
270 eur, Rudno nad Hronom 108 eur). 
 
 
Bežné výdavky kód 41 (prostriedky z rozpočtu mesta a vlastné príjmy) 
 
- cestovné (zamestnanci +deti – ubytovanie, vstupné, krúžková a letná činnosť)             3 320 eur         
- elektrická energia -platby za CVČ                                                                                   2 960 eur 
- vodné, stočné                                                                                                                     131 eur 
- poštové a telekomunikačné služby                                                                                       860 eur 
- interiérové vybavenie                                                                                                        1 391 eur 
- výpočtová technika                       346 eur 



- prevádzkové stroje,prístroje a zar.                                                                                        473 eur 
- všeobecný materiál ( kanc.potreby, čistiace prost.,tonery, vyb.lekárničky atď.)              1 964 eur 
- knihy, učebno-komp.pomôcky pre krúžky                                                                       2 011 eur 
- pracovné odevy a obuv pre upratovačku                                                                                147 eur 
- prepravné a nájom doprava                   1 260 eur 
- údržba výpočtovej techniky                                                                                                  546 eur 
- údržba budov, objektov, rutinná a štand.údržba                                                               8 656 eur 
- údržba prevádzkových strojov                                                                                                  0 eur 
- školenia, semináre                                                                                                               196 eur                    
- všeobecné služby                                                                                                                 785 eur 
- poplatky a odvody                                                                                                               374 eur                                                                                                          
- stravovanie (dopl.zamestnancom, detí v letných táboroch, olympiády)                           4 059 eur 
- poistné detí a budov                                                                                                            267 eur 
- prídel do sociálneho fondu                                                                                                   397 eur 
- odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru – dohody                                                             677 eur 
- komunálny odpad            140 eur  
   
 S P O L U :                                                                                                                          30 960  eur 
 

V rámci údržby bola vymenená strešná krytina strechy na prístavbe sály v sume 4 994 eur (havarijný 
stav zatekanie), výmena starých a nefunkčných svietidiel v sále za nové neónové svetlá a oprava 
elektroinštalácie v sále 920 eur, maliarske práce v sále CVČ 710 eur, oprava sály v bufetovej časti v sume 
490 eur (stierka, podlaha, obkladačky) a i. Čerpanie výdavkov je znížené o sumu 3 673 eur – prijatý 
preplatok z roku 2013 za plyn. Tieto prostriedky neboli odvedené zriaďovateľovi ako vlastné príjmy, ale boli 
použité na riešenie havarijného stavu strechy na prístavbe sály (zatekanie). 

 
 
Bežné výdavky kód 111 – prostriedky z Krajského školského úradu 1 617 eur - prostriedky zo 
vzdelávacích poukazov boli použité na vybavenie pre krúžky v sume 878 eur (lopty, hry, tanečné kostýmy, 
hlina na keramiku, písacie potreby, kresliace potreby diplomy, tonery) a 739 eur na odmeny z dohôd mimo 
pracovného pomeru pre vedúcich krúžkov. Rozpočet výdavkov za vzdelávacie poukazy nebol dočerpaný 
o sumu ( 633 eur ) – toto je z dôvodu prijatia a teda aj čerpania nižšieho transferu. 
 
Bežné výdavky kód 11H – prostriedky z obcí 56 eur -  čerpané na položkách energie (prostriedky 
prijaté z mesta Žarnovica). 
 
C /Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2014 
    - počiatočný stav k 1. 1. 2014                  191 eur 
    - tvorba SF                                      +    397 eur 
    - čerpanie SF                                   -     368 eur 
    - konečný stav SF k 31.12.2014               220 eur 
 
 
C/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014 
 
Aktíva v eur: Pasíva v eur: 
Budovy, haly, stavby, zost.hodn.    52 647  eur Výsledok hospodárenia                       1 454  eur 
Pozemky                                       6 675  eur Záväzky voči zriaďovateľovi              59 348 eur   
Ostatné vkladové účty                          4 554   
eur 

Dlhodobé záväzky – soc. fond                220 eur       

Výdavkový vkl. účet                         11  eur Záväzky voči dodávateľom                       46 eur 
Príjmový rozpočtový účet                 17  eur   Záväzky voči zamestnancom                2 608 eur 
Príjmy budúcich období                1 501  eur Záväzky voči poisťovniam                    1 554 eur    
 Záväzky voči daňovému úradu                175 eur 
S P O L U :                               65 405 eur S P O L U :                                      65 405 eur          
 
 
 
 



Aktíva:                                                                                                                                                                      
 
V evidencii budov má CVČ zahrnutú budovu CVČ. Ostatné vkladové účty  4 554  eur – v tom účet sociálneho 
fondu 220 eur, depozit 4 334 eur. Záväzky voči zriaďovateľovi 59 348 eur – v tom zostatková cena 
dlhodobého hmotného majetku 59 323 eur, zostatok prostriedkov na bežnom účte 8 eur,  neodvedené 
príjmy – zostatok na príjmovom účte 17 eur. Príjmy budúcich období – preplatky za rok 2014 vrátené v roku 
2015 -  el. energia 607 eur,  plyn 894 eur. 
 
Pasíva:                                                                                                                                                                      
 
 Celkový výsledok hospodárenia  + 1 454,00 eur (rozdiel majetku a záväzkov)  sa skladá: 
               - nevyfakturované dodávky             - 46  eur 
               - preplatok plyn vrátené v roku 2015                                         + 894  eur 
    - preplatok el. energie vrátené v roku 2015                                 + 607  eur 
 
Záväzky voči zriaďovateľovi 59 348 eur, v tom 59 323 eur zostatková hodnota majetku, 8 eur zostatok 
nevyčerpanej dotácie na bežnom účte, 17 eur neodvedené príjmy. 
 
 
D/ Náklady a výnosy v roku 2014 
 
Náklady  v eur     Výnosy    v eur 
Spotreba materiálu 6 648 Tržby z pred. služieb  10 167 
Spotreba energie 2 064 Zúčtovanie rezerv   691 
Opravy a udržiavanie        8 027 Výnosy z bežných transferov 81 035 

Cestovné     7 Výnosy z kapitál. transferov  1 986 
Ostatné služby  11 550 Výnosy od iných subjektov  2 285 
Mzdové náklady 38 438 Prenájom  3 092 
Zákonné soc. poistenie 13 666   
Zákonné soc. Náklady   1 385   
Ostatné dane a poplatky     140   
Odpisy majetku   1 986   
Finančné náklady 314   
Náklady z odvodu príjmov      13 258   
    
SPOLU: 97 483 SPOLU:     99 256 
    
Výsledok hospodárenia za bežné 
účtovné obdobie  

        1 773 

 
 
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie: 
 
Preplatok el. energia rok 2013 ( účet 502 )    -  417 eur 
Nevyfakturované dodávky ( účet 518 )     -   46  eur 
Rezerva na dovolenku ( účet 653 )     + 691 eur 
Výnosy z bežných trans. ( účet 691 dodávatelia 2013 )   +  44  eur 
Preplatok el. energia za rok 2014 ( účet 691 )    + 894 eur  
Preplatok plyn rok 2014 ( účet 691 )     + 607 eur 
 
Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie           + 1 773 eur 
 
 
V Novej Bani dňa 4.3.2015                 
 
 
 

                                  PaedDr. Tatiana Polcová  
                                                                                                      riaditeľka  CVČ 



Materská škola, Nábrežná 2, 968 01  Nová Baňa 
 

Komentár k plneniu programového rozpočtu za rok 2014 
 
 
A/ Hodnotenie projektu 11. 1. 4. Materská škola Nábrežná 2 
 
11.1.4. MŠ Nábrežná 
 
Zámery projektu: Poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku a vytvoriť 
podmienky pre skvalitnenie  výchovného procesu komplexnou rekonštrukciou objektu.  
 
Cieľ: Dosiahnuť schopnosť zvládnuť vstup do primárneho vzdelávania. Schopnosť 

komunikovať s deťmi a dospelými, vyjadriť sa slovne a inými umeleckými spôsobmi. 
Spôsobilosť z oblasti pracovných návykov, sebaobslužných prác a hygieny. Vedenie 
detí k zdravému stravovaniu a pohybovým aktivitám. 

Plnenie: Deti v didaktických aktivitách zvládali vstup do primárneho vzdelávania 
prostredníctvom používania všetkých zmyslov. Vo veľkej miere využívali 
grafomotorickú gramotnosť správnym držaním písacieho materiálu, kreslením 
a písaním na pracovné listy. V komunikácií sa učili viesť monológ, dialóg a rozhovory 
s deťmi a dospelými. Učili sa vyjadrovať svoje myšlienky, prejavovali predčitateľskú 
gramotnosť (učili sa poznávať písmená, číslice). Každodennými pracovnými činnosťami 
a to zhotoveniami produktov z rôzneho pracovného, prírodného materiálu si deti 
rozvíjali pracovné zručnosti. Vedia si správne umývať ruky, používať zubnú kefku, 
obliecť sa. K zdravému životnému štýlu sme deti viedli cez  projekty Adamko hravo- 
zdravo, Veselé zúbky kde sa venovali chráneniu svojho zdravia a zdravia iných. Všetky 
ciele boli splnené. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí MŠ 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

201 201 201 

Skutočná 
hodnota 

201 201 201 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet predškolákov 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

70 70 70 

Skutočná 
hodnota 

75 70 70 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti 

Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

22 10 10 

      Deti zhotovili práce na výtvarnú súťaž Vesmír očami detí. V spolupráci s Mestskou 
knižnicou sa zoznámili s priestormi a poslaním knižnice – prejavovať záujem o detskú 
literatúru. Fašiangový karneval spojený s plnením úloh, ktoré boli pripravené v každej 
triede plnil funkciu poznávať kultúrne a ľudové tradície v regióne.  
     K Veľkej noci prostredníctvom umelecko-výrazových prostriedkov deti maľovali 
vajíčka, zhotovovali veľkonočné ozdoby. Ľudové zvyky a folklór  bol súčasťou 
vystúpenia pri stavaní mája. Ku Dňu matiek pripravili predškoláci program pre svoje 
mamičky. Týždeň detskej radosti sme venovali regionálnej výchove v oblasti 



remeselníctva okolia tu sa deti oboznámili s košikárstvom, výrobou handrových bábik, 
pracovanie s drôtikom, maľovanie na sklo a sadru tieto aktivity pripravilo denné 
centrum pri DSS Hrabiny. Navštívili sme ZOO Bojnice. Ocenenie vo výtvarnej suťaži – 
Knauf očami detí - tiež ukázalo dobrú  prípravu talentovaných detí vo výtvarnom 
prejave. 
     V týždni športu sme s deťmi realizovali športové disciplíny na školskom dvore. 
Ukončenie školského roka patril rozlúčke s predškolákmi na Tajchu a v CVČ boli 
odovzdané osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania. 
  Jeseň bola zameraná na zhotovovanie postavičiek, predmetov z ovocia a zeleniny. So 
starými rodičmi sme pripravili tvorivé dielne. Deti navštívili výzdobu v kostole z plodov 
jesene, ovocia a zeleniny.  Počas celého roka sme deťom prostredníctvom divadelných 
vystúpení umožnili prežívať umelecké vystúpenie hercov – profesionálov ako aj 
spevákov formou divadielok a koncertov. Deti z triedy C navštívili divadlo v Nitre. 
Navštívili sme koncert v ZUŠ kde sa deti oboznámili s možnosťami hrania na hudobné 
nástroje 
Deti vystupovali na benefičnom koncerte, počas celého roka vystupovali na uvítaniach 
detí do života.  
Rok sa naplnil a zostáva spomenúť už len stretnutie s Mikulášom tento krát netradične 
vystúpením profesionálnych hercov v MŠ Nábrežná a vianočné besiedky venované 
Vianociam. 

 
 
B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu 
 
1/ Vlastné príjmy organizácie 
 Príjmy v eur:                                                      Pôv. rozp.   úpr. rozp.    Skutočnosť 
                                  školné            19 185       20 625   20 422 
   režijné náklady                      10 500        11 200           12 191 
   prenájom-voľby                             0             100               100 
   úroky          0             2                  2 

vratky                                          0          6 931            6 931 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------               
spolu:                       29 685         38 858          39 646 

 
      Príjem za školné 15,- eur/ 1 dieťa od zákonných zástupcov detí  bol vyberaný v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 1/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách. Z celkovej sumy 20 422  eur bolo školné v MŠ Nábrežná 13 465 eur,  
v elokovanom pracovisku Štúrova 3 540 eur, v elokovanom pracovisku Kolibská 3 417 eur. 

Režijné náklady sa skladajú z réžií vybratých od cudzích stravníkov a tiež z režijných nákladov, 
ktoré platí zamestnávateľ za svojich  zamestnancov - 1,- eur za každý odobratý obed / v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 1/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách.  Z celkovej sumy režijných nákladov 12 191 eur sa zinkasovalo v ŠJ  Nábrežná     
8 042 eur,  ŠJ Štúrova 2 044 eur, ŠJ Kolibská 2 105 eur.  

 
Prenájom  budovy  - prenájom priestorov za voľby v objekte MŠ Kolibská. 
 
Vratky z predchádzajúcich rokov – jedná sa o preplatok r. 2013 - preplatok plynu  v sume 

6 690 eur,  preplatok el.energie v sume 209 eur a preplatok odvodov za zam. v sume 32 eur. 
  
 
2/ Prijaté prostriedky vrátane vlastných príjmov organizácie 
 
Druh prostriedkov:     MŠ  ŠJ   Spolu 
- na mzdy a odvody               294 312   63 037                   357 349 
 - na bežné výdavky vrátane vlastných príjmov   78 349  13 583          76 620 
- transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ (predškoláci)      12 424          0                     12 424 
Spolu prijaté prostriedky                         385 085           76 620        461 705 



 
 
2/ Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov 
 
 

    610-mzdy 620-odvody 630-bežné výdavky 

    Sch.rozp. Uprav. Skut. Sch.rozp. Uprav. Skut. Sch.rozp. Uprav. Skut. 

MŠ 
Nábrežná 

Kód 41 137586 135386 133816 48926 48326 47368 43149 54072 54015 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 5231 6510 6510 
Kód 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elok.prac. 
Štúrova 

Kód 41 40220 40095 40054 15245 15245 15265 14164 13064 13064 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 2205 2767 2659 

Elok.prac. 
Kolibská 

Kód 41 36287 39048 39078 13127 14485 14419 11148 11213 11213 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 1655 3255 3255 

ŠJ 
Nábrežná 

Kód 41 23630 23137 23480 8811 8511 8031 5905 5905 5905 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ŠJ 
Štúrova 

Kód 41 10757 10757 10616 3752 3752 4053 4469 4469 4369 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ŠJ 
Kolibská 

Kód 41 11712 12312 11832 4345 4345 4384 3209 3209 3209 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu  Kód 41 260192 260735 258876 94206 94664 93520 82044 91932 91775 

Spolu Kód 111 0 0 0 0 0 0 9091 12532 12424 

Spolu  41+111 260192 260735 258876 94206 94664 93520 91135 104464 104199 

 
 

    640-transfer Spolu 

    Sch.rozp. Uprav. Skut. Sch.rozp. Uprav. Skut. 

MŠ 
Nábrežná 

Kód 41 10 160 160 229671 237944 235359 
Kód 111 0 0 0 5231 6510 6510 
Kód 72 0 0 0 0 0 0 

Elok.prac. 
Štúrova 

Kód 41 10 135 135 69639 68539 68518 
Kód 111 0 0 0 2205 2767 2659 

Elok.prac. 
Kolibská 

Kód 41 10 1432 1422 60572 66178 66132 
Kód 111 0 0 0 1655 3255 3255 

ŠJ 
Nábrežná 

Kód 41 10 203 202 38356 37756 37618 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 

ŠJ 
Štúrova 

Kód 41 10 10 0 18988 18988 19038 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 

ŠJ 
Kolibská 

Kód 41 10 10 0 19276 19876 19425 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 

Spolu Kód 41 260252 262685 260795 436502 449281 446090 

Spolu Kód 111 0 0 0 9091 12532 12424 

 
Kód 72 0 0 0 0 0 0 

Spolu   260252 262685 260795 445593 461813 458514 
 
 
Mzdy a odvody: 
Mzdy a odvody boli vyplatené na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov pre 21 
pedagogických  a 18 nepedagogických zamestnancov. Ďalej boli vyplatené príplatky za zmennosť, 
príplatky za riadenie, ostatné príplatky a odmeny. Priemerná mzda bola 589 eur ( prepočítaný počet 
zamestnancov za rok 2014 - 36,63).  
 

 



 Čerpanie bežných výdavkov 

Bežné výdavky 
630 
Kód 41 a 111 

MŠ  El.prac. El.prac. Školská jedáleň Spolu 

Nábrežná Štúrova Kolibská Nábrežná Štúrova Kolibská       

41 111 41 111 41 111 41 41 41 41 111 41+111 
cestovné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
el. energia 15771 0 1386 0 1104 0 500 266 444 19471 0 19471 
plyn 14679 0 4850 0 0 0 590 400 0 20519 0 20519 
uhlie,   pelety 0 0 0 0 4215 0 0 0 0 4215 0 4215 

vodné - stočné 2560 0 512 0 172 0 323 179 56 3802 0 3802 
poštovné 83 0 5 0 1 0 0 0 0 89 0 89 
telefón,NB sieť 673 0 392 0 367 0 78 104 81 1695 0 1695 
interiér. 
vybavenie 1233 0 0 0 0 0 40 0 0 1273 0 1273 
výpočt. technika 107 0 123 0 0 0 8 83 0 321 0 321 
prev. str. 204  0 0 0 0 0 674 395 1273 0 1273 
všeobecný 
materiál 1965 1691 486 703 721 0 1769 993 837 6771 2394 9165 
Ochranné 
pomôcky 179 0 119 0 60 0 309 226 226 1119 0 1119 
knihy, časopisy, 
učeb.pom. 1219 4819 12 1956 385 3255 0 0 0 1616 10030 11646 

údržba VT 717 0 0 0 0 0 134 36 36 923 0 923 

údržba prístr. 28 0 0 0 0 0 159 0 0 187 0 187 
údržba budovy 4751 0 1864 0 880 0 0 0 0 7495 0 7495 
školenia 42 0 0 0 0 0 0 100 0 142 0 142 
všeobecné služby 1990 0 552 0 520 0 398 163 192 3815 0 3815 
zdravotná služba 122 0 35 0 35 0 0 0 27 219 0 219 

poplatky banke 196 0 116 0 282 0 6 19 0 619 0 619 
stravovanie 5156 0 1844 0 1704 0 1256 947 750 11657 0 11657 

poistné budovy 292 0 199 0 199 0 0 0 0 690 0 690 
poistné deti 157 0 36 0 44 0 0 0 0 237 0 237 

pov. prídel do SF 1399 0 413 0 404 0 255 119 125 2715 0 2715 
pokuty  133 0 0 0 0 0 0 0  133 0 133 
odpad 359 0 120 0 120 0 80 60 40 779 0 779 

Spolu  630 
           
54015 6510 13064 2659 11213 3255 5905 4369 3209 91775 12424 104199 

 
Transfery 640 160 0 135 0 1422 0 202 0 0 1919 0 1919 

odchodné 0 0 0 0 1422 0 0 0 0 0 0 1422 
Transfer na 
nem.dávky 160 0 135 0 0 0 202 0 0 497 0 497 

 
          

Z rozpočtu bežných výdavkov kód 41 boli hradené energie, cestovné, vodné a stočné, 
poštovné, telefóny, NB sieť, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, knihy, učebné pomôcky, 
pracovné odevy, revízie, zdravotná služba, poistné budov a detí, odpad, stravovanie., bankové 
poplatky, čistiace a kancelárske potreby.  Do ŠJ sme kancelársku stoličku, kuchynský robot, umývačku 
riadu, tlačiareň, elektrický sporák Beko, tlakový hrniec a ostatný drobný tovar. V rámci údržby budov 
boli vykonané maliarske a murárske práce v priestoroch MŠ a ŠJ v sume 3 670 eur,  výmena 



vchodových dverí v MŠ Štúrova v sume 1 010 eur, výmena ventilov v počte 24 ks v MŠ Kolibská 
v sume 876 eur a iné.    

 Prostriedky z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica  na výchovu a vzdelávanie za 
predškolákov MŠ v roku 2014 kód 111 boli prijaté aj použité vo výške 12 424 eur. Tieto prostriedky 
boli  vyčerpané na úhradu platieb za  učebné pomôcky, hračky, nákup multifunkčného zariadenia, CD 
prehrávača, daprojektorov, interaktívnej tabule a iné.   
  
 
Transfery: 
 
     Boli vyplatené nemocenské dávky pri práceneschopnosti vo výške 497 eur a tiež odchodné 
v sume 1 422 eur  pre 1 pedagogickú zamestnankyňu vo výške 2 funkčných platov. 
 
 
C/ Sociálny fond – prehľad tvorby a čerpania v roku 2014 v eur: 
 
- začiatočný stav    747 
- tvorba SF     +     2 775 
- čerpanie                                  -     2 493         
- konečný stav k 31. 12. 2014            1 029  
 
 
D/ Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014 
 
 
 
Aktíva v eur: 

 
Pasíva v eur: 

Pozemky           32 741  Výsledok hospodárenia                4 857              
Budovy, haly zost.hod.      256 750                      Rezervy                                           0  
Stroje, prístroje zost.hod          3 373       Záväzky voči zriaďovateľovi      292 902 
Potraviny             2 510   Dlhodobé záväzky – SF                1 029 
Pokladnica         0             Krátkodobé záväzky                   41 794 
Bankové účty                        40 182  
Výdavkový rozpočtový účet           15  
Príjmový účet                              23  
Časové rozlíšenie                     4 988  
SPOLU                                340 582 Spolu                                      340 582                       
 
 
Aktíva: 
 
Potraviny v sume 2 510  eur – stav materiálu na sklade. 
Bankové účty -   tu je zahrnutý depozitný účet – mzdy a odvody za mesiac december 2014 v sume  
35 033 eur, potravinový účet 4 120 eur, účet sociálneho fondu 1 029 eur. 
 
Pasíva: 
 
Výsledok hospodárenia (rozdiel majetku a záväzkov) je v eur                       4 857 
 
Preplatok za réžie – ŠJ  Nábrežná                                      -37  
Preplatok za réžie – ŠJ Kolibská                                      -52 
Preplatok za réžie – ŠJ Štúrova                                      -43 
Preplatok plynu r. 2014                                                                                       4 988  
Školské stravovanie – zaokr.                                                                                  1 
Spolu výsledok hospodárenia                             4 857 
  
 



 
      
Záväzky v eur: 
Záväzky voči zriaďovateľovi                   
                                              - neodvedené príjmy                                                 23  
                                               - zostatková hodnota dlhodobého 
                                                  hmotného majetku                                         292 864 
      - neminutá dotácia (zostatok výd.účtu)             15 
                                                - spolu:                                                               292 902  
 
Dlhodobé záväzky – Sociálny fond                                        1 029  
 
Krátkodobé záväzky : 
 
Prijaté preddavky -  preplatky za stravné                                                                6 208  
Dodávatelia – ŠJ                                                                                                      15 
Nevyfakturované dodávky – ŠJ a MŠ                                     538 
 
Ostatné záväzky – ide o mzdy a odvody za mesiac december 2014 a to : 
záväzky voči zamestnancom                                            20 275  
záväzky voči inš. soc. a dôchodkového zabezpečenia                                             12 749 
 záväzky voči daňovému úradu                                                        2 009 
Spolu:                                                                                                              35 033 
 
Spolu pasíva:                                                                                                    340 582 
 
 
E/ Náklady a výnosy v roku 2014 v eur 
 
Náklady  hlavné hospodárenie        školské stravovanie   spolu 
Spotreba materiálu                   32 549                    45 707                                  78 256 
Spotreba energie             37 771                                     37 771 
Ostatné služby              12 986                              12 986   
Mzdové náklady                       258 877                                       258 877 
Zákon. soc. poist.             93 520                                                                    93 520 
Zákon. soc. nákl.                      16 292                16 292 
Odpisy majetku              12 529                                         12 529 
Dane a poplatky                            778                                                                        778 
Pokuty a penále                            133                                                                         133 
Odpisy                                     12 519                                                                    12 519 
Ostatné finančné náklady               619                                                                         619 
Náklady z odvodu príjmov          39 646                  39 646 
Spolu                                    505 689                  45 707                                       551 396 
 
Výnosy  hlavné hospodárenie      školské stravovanie  spolu 
Tržby z predaja služieb               32 619      45 707                                         78 326 
Výnos z prev. činnosti                  7 031                                                                     7 031 
Zúčt. ostat. rezerv                     17 783                                     17 783  
Úroky             2                                    2    
Výnosy z bež. transferov          446 090                         446 090      
Výnosy z odpisov                      12 519                             12 519 
Výnosy z bež. transferov zo ŠR  12 424                            12 424  
Spolu:                                   528 468                  45 707                                       574 175                    
                  
 
 
 
 



Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v eur:     22 779 
 
Preplatky za réžiu zinkasované v roku 2014 výnosy 2015         -132 
Preplatok plynu r. 2014/ príjmy budúcich období účet 385                                    4 988 
Preplatky za réžiu zinkasované 2013 výnosy 2014           138  
Školské stravovanie – rozdiely v zaokrúhlovaní                        2 
Rozpustenie rezervy na dovolenky r. 2013                                                        17 783  
 
 
 
V Novej Bani dňa  16. 3. 2015 
       

 
 
 
 
 
    Katarína Štrbová 

                                                                                                    riaditeľka MŠ Nábrežná 2 
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Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  
Mesta Nová Baňa za rok 2014 

 
 Záverečným účtom mesta rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich 
rozpočtové hospodárenie mesta za príslušný kalendárny rok.  
  
 V zmysle § 18f ods. 1  písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Nová Baňa za 
rok 2014. Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu 
Mesta Nová Baňa za rok 2014. Účelom a cieľom tohto stanoviska je predovšetkým snaha 
o odborné posúdenie všetkých tých aspektov a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí 
tento dokument zo zákona disponovať.  
 
 Na rokovanie mestského zastupiteľstva je predložený návrh záverečného účtu mesta, 
ktorý obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov. Rozpočtové príjmy a rozpočtové 
výdavky sleduje podľa kódov zdroja, rozpočtovej klasifikácie a rozpočtové výdavky podľa 
funkčnej klasifikácie, a to v členení na bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, 
kapitálové výdavky a príjmové a výdavkové finančné operácie.  
 
 Mesto v priebehu roka sledovalo vývoj príjmov a výdavkov. Plnenie rozpočtu mesta 
bolo pravidelne hodnotené. Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách môže 
príslušný orgán obce vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými 
opatreniami. Rozpočtové opatrenia sú: 

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, 

- povolené prekročenie a viazanie príjmov, 
- povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 
- povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. 

 
 V roku 2014 bolo spolu 13 zmien rozpočtu. MsZ schválilo tri úpravy rozpočtu. 
V súlade s VZN č. 1/2009 o rozpočtových pravidlách mesta Nová Baňa boli primátorom 
realizované dve rozpočtové opatrenia, dve rozpočtové opatrenia boli v rámci kompetencií 
riaditeľa Technických služieb mesta Nová Baňa, štyri rozpočtové opatrenie boli realizované 
v rámci kompetencií riaditeľky ZŠ Jána Zemana, jedno rozpočtové opatrenie bolo realizované 
v rámci kompetencií riaditeľky ZUŠ Nová Baňa a jedno rozpočtové opatrenie bolo 
realizované v rámci kompetencií riaditeľky Materská škola Nábrežná Nová Baňa.   
 
 Rozpočet   mesta   na  rok  2014  bol  schválený Uznesením MsZ č. 57/2013 zo dňa 
11. 12. 2013. Bežný rozpočet bol schválený prebytkový, kapitálový rozpočet bol schodkový, 
schodok bol vyrovnaný finančnými operáciami.  
 
1.  Súlad predloženého záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi 
 predpismi 
 
 Možno konštatovať, že návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa je v súlade 
s požadovanými právnymi predpismi, ktoré jeho zostavenie odborne a právne definujú 
a podmieňujú.  
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 Mesto postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom 
hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu obce. 
 Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 
ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade 
s rozpočtovou klasifikáciou, 

- bilanciu aktív a pasív, 
- prehľad o stave a vývoji dlhu, 
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Nová Baňa, 
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa 

jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom, 
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 
- hodnotenie plnenia programov mesta. 

 
 Záverečný účet zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
2. Overenie účtovnej závierky mesta a jeho rozpočtového hospodárenia audítorom 
 
 Mesto je povinné dať si účtovnú závierku overiť audítorovi. Táto povinnosť mu 
vyplýva z ustanovenia § 9 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 19 ods. 1 
písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy audítor overuje tiež hospodárenie mesta, ako 
aj hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie 
pravidiel používania návratných zdrojov financovania.  
 
 Účtovná závierka Mesta Nová Baňa v zmysle správy nezávislého audítora poskytuje 
pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta Nová Baňa k 31. 12. 2014. 
 
3. Zverejnenie návrhu záverečného účtu mesta zákonným spôsobom 
 
 Záverečný účet bol verejnosti sprístupnený spôsobom obvyklým – na úradnej tabuli 
a webovej stránke mesta (www.novabana.sk), v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 
dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy na verejnú diskusiu. Záverečný účet bol zverejnený od 07. 04. 2015.   
 
4. Hospodárenie a finančné vzťahy mesta vo vzťahu k ostatným subjektom 
 
 Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov je stanovená mestu povinnosť finančne usporiadať 
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov  k zriadeným alebo založeným právnickým 
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli 
prostriedky svojho rozpočtu. Rovnako musia usporiadať aj vzťahy k štátnemu rozpočtu, 
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. 
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 Možno konštatovať, že všetky tieto vzťahy, z ktorých podmienok vyplynula povinnosť 
usporiadať ich do dátumu vytvorenia návrhu záverečného účtu boli riadne usporiadané 
a zúčtované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
 
 V súlade s § 16 od. 2 cit. zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie, vrátane 
finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej boli 
usporiadané finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu 
vyššieho územného celku.  
 
 Príspevková organizácia Technické služby mesta Nová Baňa porušila § 31 ods. 1 
písm.  b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy).  
 
 § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách hovorí o porušení finančnej 
disciplíny v tom prípade, ak bolo poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad 
rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.  
 
   Príspevková organizácia Technické služby mesta Nová Baňa použila časť verejných 
prostriedkov – bežného transferu – na krytie bežných výdavkov bez predchádzajúcej zmeny 
rozpočtu, čím porušila finančnú disciplínu. 
 
 Súčasne Technické služby mesta Nová Baňa dosiahnuté vyššie vlastné príjmy  
rovnako použili bez predošlej zmeny rozpočtu, čím porušili finančnú disciplínu. 
 
 Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy § 31 ods. 4 za porušenie 
finančnej disciplíny podľa ods. 1 písm. b) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej 
disciplíny a penále vo výške 0,1% zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za 
každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu. 
  
5. Plnenie rozpočtu mesta 
 
Príjmy 
 
Bežný rozpočet (v EUR) 
 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Plnenie rozpočtu 
% 

plnenia 
 

Daňové príjmy 2 266 788,- 2 348 465,- 2 400 145,- 105,88 

Nedaňové 
príjmy 

445 104,- 463 345,- 488 183,- 109,68 

Granty 
a transfery 

580 685,- 690 489,- 696 321,- 119,91 

Príjmy škol. 
zariadení 

90 006,- 111 450,- 112 157,- 124,61 

Celkom 3 382 583,- 3 613 749,- 3 696 806,- 109,29 

% plnenia – uvádzané percento je v porovnaní schválený rozpočet k plneniu rozpočtu 
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Daňové príjmy boli rozpočtované v rozpočte na rok 2014 v celkovej výške 2 266 788,- 
EUR. Úpravami boli rozpočtované daňové príjmy zmenené na 2 348 465,- EUR. Dosiahnuté 
boli  vo výške 2 400 145,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 133 357,- EUR.  
 
 Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 445 104,- EUR, úpravami rozpočtu 
upravené na sumu 463 345,- EUR. Dosiahnuté nedaňové príjmy boli 488 183,- EUR. Oproti 
pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 43 079,- EUR.  
 Granty a transfery boli rozpočtované v celkovej výške 580 685,- EUR, v upravenom 
rozpočte boli 690 489,- EUR. Dosiahnuté boli vo výške 696 321 ,- EUR. Oproti pôvodnému 
rozpočtu boli vyššie o 115 636,- EUR.  
 
 Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou boli rozpočtované v celkovej 
výške 90 006,- EUR. Po úpravách rozpočtu to bolo 111 450,- EUR. Dosiahnuté príjmy boli 
vo výške 112 157,- EUR. Oproti pôvodnému rozpočtu boli vyššie o 22 151,- EUR. 
 
 
 Kapitálový rozpočet (v EUR) 
 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet Plnenie rozpočtu 

% 
plnenia 

Kapitálové 
príjmy 

133 177,- 133 177,- 36 261,- 27,23 

Granty a 
transfery 

2 925,- 2 925,- 2 925,- 100,00 

Celkom 136 102,- 136 102,- 39 186,- 28,79 

 
 
  Príjmy kapitálového rozpočtu boli rozpočtované vo výške 136 102,- EUR. Úpravami 
rozpočtu neboli zmenené. Skutočnosť bola 39 186,- EUR.  
 
 
 Finančné operácie (v EUR) 
 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet Plnenie rozpočtu 

% 
plnenia 

Celkom 584 000,- 932 685,- 708 510,- 121,32 

 
 
 Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 584 000,- EUR. Úpravami 
rozpočtu boli zmenené na sumu 932 685,- EUR. Skutočnosť bola 708 510,- EUR. 
 
 
Výdavky 
 
 Bežný rozpočet 
 Výdavky bežného  rozpočtu boli rozpočtované v celkovej výške 3 379 873,- EUR, po 
úpravách rozpočtu vo výške 3 587 437,- EUR. Skutočné výdavky boli 3 415 870,- EUR, čo 
predstavuje plnenie vo výške  101,07 %. 
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 Výdavky na nakladanie s odpadmi boli z rozpočtu mesta v celkovej výške 221 590,- 
EUR. Okrem poskytnutých prostriedkov z mesta na tento účel, Technické služby použili na 
nakladanie s odpadmi navyše sumu 13 795,- EUR - krátenie výdavkov v inej činnosti. Príjmy 
z odpadového hospodárstva sú v celkovej sume 187 029,- EUR (poplatok za komunálne 
odpady 174 807,- EUR, zberné suroviny 9 291,- EUR, prekládka odpadu 2 931,- EUR). 
Mesto  v  roku  2014  doplatilo  z   prostriedkov   mesta   na   odpadové   hospodárstvo  
48 356,- EUR, čím je porušený § 39 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov, podľa ktorého náklady na činnosti nakladania s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku.  
 
 
 Kapitálový rozpočet 
 Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 602 700,- EUR, po úpravách 
rozpočtu vo výške 974 987,- EUR.  Skutočné  výdavky  boli  736 215,- EUR.  Sú  vyššie  
o 133 515,- EUR, čo je plnenie na 122,15%.  
 
 
 Finančné operácie 
 Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 120 112,- EUR. Po 
úpravách rozpočtu boli v rovnakej výške. Skutočné výdavky sú nižšie o 982,- EUR, čo je 
plnenie na 99,18%. Výdavkové finančné operácie sú splátky istiny z úverov. Sú zapojené 
priamo cez podprogramy.  
 
 Výsledok hospodárenia 
 
 Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Nová Baňa za rok 2014 je prebytok 
bežného rozpočtu vo výške 280 936,- EUR, schodok kapitálového rozpočtu je 697 029,- EUR. 
Spolu schodok je vo výške 416 093,- EUR.  
 
 Príjmy  z  finančných  operácií  boli  vo  výške 708 510,- EUR, splátky úverov boli 
119 130,- EUR. Vznikol prebytok finančných operácií vo výške 589 380,- EUR. Výsledkom 
celkového hospodárenia je prebytok 173 287,- EUR.   
 
 V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 6,7 sa nevyčerpané, účelovo určené prostriedky 
poskytnuté v predchádzajúcom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na 
základe osobitného predpisu, na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku 
rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú. Tieto nevyčerpané prostriedky sa prevedú na 
osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradia do rozpočtu obce ako 
príjmovú finančnú operáciu. Týka sa to účelovo určených pre ZŠ Jána Zemana (10 405,33 
EUR).   
 
 Po úprave prebytku rozpočtu sa navrhuje previesť do rezervného fondu suma 
159 452,96 EUR a do fondu rozvoja bývania suma 3 429,02 EUR. 
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6. Hodnotenie plnenia programov mesta 
 
 Výdavková časť záverečného účtu je hodnotená podľa jednotlivých programov. 
Hodnotenie plnenia programov mesta sa prvýkrát uskutočnilo za rok 2009. Programové 
plnenie rozpočtu posudzovalo plnenie cieľov a ukazovateľov, ktoré boli zadefinované 
v programovom rozpočte na rok 2014.  
  

Hodnotenie jednotlivých programov je spracované ako vyhodnotenie plnenia cieľov,  
merateľných ukazovateľov,  v tabuľkovej forme plnenia rozpočtu výdavkov aj s príslušným 
komentárom. Programy sú členené na jednotlivé podprogramy a projekty.  Pri hodnotení 
programov porovnávam pôvodný rozpočet so skutočnými výdavkami vzniknutými k 31. 12. 
2014.  
 
 
Program 1: Výdavky verejnej správy 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky        524 587,- EUR       460 827,- EUR 
Kapitálové výdavky         149 350,- EUR                  151 127,- EUR 
Finančné operácie         120 112,- EUR       119 130,- EUR   
Spolu         794 049,- EUR       731 084,- EUR 
 
Najväčšia časť výdavkov je zahrnutá v podprograme Správa mesta. V tomto podprograme 
bolo ale zároveň plnenie rozpočtu nižšie ako pôvodný rozpočet. Cieľom programu bolo 
zabezpečiť efektívny chod mestského úradu. 
 
 
Program 2: Poskytovanie služieb zákazníkom 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky           16 555,- EUR        18 047,- EUR 
Kapitálové výdavky          2 710,- EUR          8 107,- EUR 
Spolu             19 265,- EUR         26 154,- EUR  
  
Najväčšia časť výdavkov je zahrnutá v podprograme Matrika. Časť výdavkov je preplácaná 
formou transferu (prenesená kompetencia štátu) a časť z rozpočtu mesta (originálna 
kompetencia mesta). 
 
 
Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky           100 378,- EUR           97 491,- EUR 
Kapitálové výdavky                     0,- EUR                              0,- EUR 
Spolu                     100 378,- EUR          97 491,- EUR 
 
Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Represia. Zámerom bolo pôsobiť na vedomie 
občanov s cieľom formovať ich právne vedomie.  
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Program 4: Propagácia a prezentácia mesta 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky                      6 916,- EUR            9 450,- EUR 
Kapitálové výdavky                  0,- EUR                   0,- EUR 
Spolu                        6 916,- EUR              9 450,- EUR 
 
Prostriedky boli použité na aktivity a propagáciu mesta.  
 
 
Program 5: Cestná doprava 
      
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky         336 689,- EUR        298 923,- EUR 
Kapitálové výdavky           7 160,- EUR        158 994,- EUR 
Spolu           343 849,- EUR        457 917,- EUR 
 
Cieľom tohto programu bolo skvalitniť infraštruktúru mestských komunikácií. Najväčšiu časť 
výdavkov tvorí podprogram Cestná doprava – TS. Cieľom podprogramu bola kvalitná údržba 
miestnych komunikácií. Kapitálové výdavky – spevnená plocha ul. Cintorínska, chodníky 
a odstavné plochy – na ul. Cintorínska, Nábrežná, Školská, cyklochodník Tajch. 
 
 
Program 6: Zlepšenie odpadového hospodárstva 
  
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky         191 113,- EUR         219 231,- EUR 
Kapitálové výdavky           11 040,- EUR            2 359,- EUR 
Spolu           202 153,- EUR        221 590,- EUR 
 
Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Nakladanie s odpadmi – TS a Nakladanie 
s odpadmi – odvoz KO na SITU. Zámerom podprogramov bola pozberová likvidácia 
komunálneho odpadu (odvoz KO na prekládku SITA v Novej Bani) a zabezpečenie 
nákladovo efektívneho zvozu KO.   
 
 
Program 7: Správa prenajímaného majetku 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky            85 856,- EUR                   105 766,- EUR 
Kapitálové výdavky       0,- EUR          37 235,- EUR 
Spolu              85 856,- EUR          143 001,- EUR 
 
Zámerom programu bolo udržať majetok, budovy v dobrom stave.  
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Program 8: Prostredie pre život 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky         251 853,- EUR         263 459,- EUR 
Kapitálové výdavky                 4 990,- EUR                     17 423,- EUR 
Spolu           256 843,- EUR         280 882,- EUR 
 
Najväčšiu časť výdavkov tvorí podprogram Spoločná správa - TS, Verejná zeleň a Verejné 
osvetlenie - TS. Najväčším kapitálovým výdavkom bol podprogram Verejná zeleň – TS 
(zakúpenie kosačky) a Rozhľadňa Háj (projektová dokumentácia a prípravné práce).  
 
 
Program 9: Šport 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky            61 091,- EUR           61 021,- EUR 
Kapitálové výdavky                  0,- EUR                       8 897,- EUR 
Spolu              61 091,- EUR            69 918,- EUR 
 
Najväčšiu časť výdavkov tvoria športové aktivity mesta, kde sú zahrnuté výdavky na rôzne 
športové akcie a dotácie mesta športovým klubom. Ďalším väčším výdavkom bol podprogram 
Správa štadióna. V priebehu roka vznikol kapitálový výdavok- Športovisko pod Sekvojou – 
mantinely.  
 
 
Program 10: Kultúra 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky         165 024,- EUR         164 074,- EUR 
Kapitálové výdavky            3 900,- EUR            4 900,- EUR 
Spolu           168 924,- EUR         168 974,- EUR 
 
Najväčšou výdavkovou položkou je podprogram Kultúrne služby, ktorých cieľom bola 
podpora rozvoja miestnej a tradičnej kultúry. Z týchto prostriedkov boli financované rôzne 
spoločenské aktivity. V programe Kultúra sú zahrnuté aj podprogramy Mestská knižnica, 
Novobanský jarmok. Kapitálové výdavky v roku 2014 vznikli v podprogramoch – 
Modernizácia knižnično-informačných služieb a Kultúrne centrum.  
 
 
Program 11: Vzdelávanie 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky    1 551 096,- EUR     1 633 110,- EUR 
Kapitálové výdavky            421 600,- EUR        345 030,- EUR 
Spolu      1 972 696,- EUR     1 978 140,- EUR 
 
V tomto programe sú zahrnuté podprogramy týkajúce sa materských škôl, Základnej školy J. 
Zemana, Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, školských jedální, školských 
klubov, CVČ pri ZŠ J. Zemana. Najvyšším kapitálovým výdavkom bola Rekonštrukcia 
objektu MŠ Nábrežná. 
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Program 12: Sociálna pomoc a sociálne služby 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky            88 715,- EUR           84 471,- EUR 
Kapitálové výdavky        0,- EUR        0,- EUR 
Spolu              88 715,- EUR          84 471,- EUR 
 
Cieľom je starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov, zmierňovať dopady 
hmotnej núdze.  
 
Program 13: Rozvoj mesta 
 
     Pôvodný rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2014 
Bežné výdavky                        0,- EUR                    0,- EUR 
Kapitálové výdavky             1 950,- EUR             2 143,- EUR 
Spolu               1 950,- EUR             2 143,- EUR 
 
Cieľom tohto programu je príprava projektovej dokumentácie – nový územný plán mesta. 
V tomto programe sa nachádza len jediný podprogram – Projektová dokumentácia – ÚPD – 
na prípravu nového územného plánu. Výdavky boli určené na ukončenie činnosti odborne 
spôsobilej osoby a schválenie územného plánu mesta Nová Baňa. 
 
 
7. Bilancia aktív a pasív 
 
 Celková hodnota majetku Mesta Nová Baňa v roku 2014 bola 19 553 732,- EUR. 
V roku 2013 bola 19 671 318,- EUR. Najvyšší podiel na jeho hodnote má dlhodobý hmotný 
majetok v objeme 14 421 328,- EUR. V roku 2013 hodnota dlhodobého hmotného majetku 
bola 14 481 935,- EUR. 
 
 Pohľadávky tvoria v roku 2014 objem 83 601,- EUR. V roku 2013 boli pohľadávky 
v objeme 122 584,- EUR. 
 
 Celkové záväzky predstavujú objem 2 330 113,- EUR. V roku 2013 boli záväzky 
v objeme 1 995 265,- EUR.  
 
 Zostatková hodnota na strane aktív je 19 553 732,- EUR, zostatková hodnota na strane 
pasív je 19 553 732,- EUR. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014 je na svojich 
zostatkových hodnotách a finančných objemoch 19 553 732,- EUR vyrovnaná. 
 
 
8. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti – Informačné centrum 
 
 Informačné  centrum  vykonáva  podnikateľskú  činnosť  v  zmysle  vydaných 
živnostenských   oprávnení.   Celkové   skutočné   náklady   boli   v   roku   2014 vo  výške  
21 269,- EUR a výnosy boli vo výške 19 155,- EUR. Výsledkom hospodárenia je strata vo 
výške 2 114,- EUR.   
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9. Prehľad o stave a vývoji dlhu 
 
 Mesto Nová Baňa malo v priebehu roka tri úverové vzťahy. 
 
 Zo ŠFRB na bytový dom Hrádza A4 so zostatkom  na zaplatenie istiny 364 057,31 
EUR. Druhý úver je tiež zo ŠFRB na bytový dom Hrádza A3 so zostatkom na zaplatenie 
istiny 1 267 652,19 EUR.  
 
 Tretí úver – je bankový úver na financovanie projektov energetickej efektívnosti cez 
EBRD linku z grantových prostriedkov Európskej únie. Zostatok istiny k 31. 12. 2014 je vo 
výške 410 097,20 EUR. 
 
 Mesto neprevzalo žiadnu záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej alebo 
právnickej osoby. 
 
 
10. Záver 
 
 Návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2014 je spracovaný v súlade 
s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.  
 
 Návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa za rok 2014 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s ustanovením § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený na verejnú diskusiu dňa 
07. 04. 2015, spôsobom obvyklým, čo je 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom 
zastupiteľstve.  
 
 Ročná  účtovná  závierka  za rok 2014 a hospodárenie Mesta Nová Baňa za rok 2014 
v  súlade s § 9 ods. 4  zákona  č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s ustanovením 
§ 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli 
overené nezávislým audítorom Ing. Margitou Markovou dňa 02. 04. 2015.  
 
 V súlade s ustanovením § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odporúčam 
Mestskému zastupiteľstvu v Novej Bani uzatvoriť návrh záverečného účtu Mesta Nová Baňa 
za rok 2014 výrokom podľa písm. a): 
 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.  
 
 
Pre MsZ v Novej Bani 09. 04. 2015   
 
  
 
 
 
 
         Ing. Mgr. Eliška Vallová 
               hlavná kontrolórka 




