


Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 
 

 
  
 

K bodu: Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta 

Nová Baňa ku dňu 15. 12. 2021 

 
 

Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Spracovateľ: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

Dôvodovú správu  

Výsledok  kontroly 

V Novej Bani, dňa 15.12.2021 

 

  
 

N á v r h n a u z n e s e n i e 

  

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

berie na vedomie 

 
správu o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 15.12. 2021. 

 

 

Dôvodová správa: 

Na základe plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na II. polrok 2021 predkladá hlavný 

kontrolór na zasadnutí mestského zastupiteľstva správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa 

 

ku dňu 15. 12. 2021 

 
Výsledok kontroly: 
 

V zmysle § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. z. n. p. hlavná kontrolórka vykonala kontrolu plnenia uznesení 
Mestského zastupiteľstva Nová Baňa. 
 
Kontrolované boli uznesenia číslo 134/2021 – 148/2021 v období 24. 11. 2021 – 15. 12. 2021 
 

V novokontrolovanom období prijalo Mestské zastupiteľstvo Nová Baňa spolu 14 uznesení a 1 uznesenie 
prijaté nebolo (7. zastupiteľstvo zo dňa 24. 11. 2021). 
 

K 15. 12. 2021 bolo splnených 12  uznesení 
 

K 15. 12. 2021 sú nesplnené  2  uznesenia 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlasovaním prijalo nasledovné uznesenia s následným plnením: 
 

Uznesenie číslo 134/2021 

 

Splnené – Berie sa na vedomie správu mandátovej komisie o zvolení Antona Žňavu za poslanca MsZ 
 
Uznesenie číslo 135/2021 

 

Splnené – schválený zámer prevzatia DS a DSS 
 
Uznesenie číslo 136/2021 

 

Splnené –  zobratá na vedomie správa o stave plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 
 
 Uznesenie 137/2021 

 

Splnené  ‐ zobratá na vedomie správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Nová Baňa 

 
Uznesenia 138/2021 

 

Splnené –zobratá na vedomie správa o výsledku kontroly uznesenia č. 98/2021 
 
Uznesenie 139/2021 

 

Splnené – zobratá na vedomie správa o výsledku kontroly všetkých platných nájomných zmluv 
 
Uznesenia 140/2021 

 

Splnené – schválené predloženie žiadosti o nenávratný fin. príspevok a následná realizácia projektu 
 

Uznesenie 141/2021 

 

Uznesenie nebolo prijaté – nájom podporných bodov a stĺpov v prospech NBsieť Obecne siete s. r. o 
   

Uznesenie 142/2021 

 

Splnené – schválená 7. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa 



Uznesenie 143/2021 

Splnené – schválený nákup terénneho vozidla pre Mestské lesy spol. s. r. o 
 
Uznesenie 144/2021 

 

Splnené – schválený rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva 
 
Uznesenie 145/2021 

 

Splnené – zobraté na vedomie vzdanie sa člena mestskej rady a zvolenie nového člena do mestskej rady 
 
Uznesenie 146/2021 

 
Splnené – odvolanie predsedu a zapisovateľky komisie dopravy, voľba novej zapisovateľky komisie 
 

Uznesenie 147/2021 

Nesplnené  – prevod nehnuteľnosti v prospech Iveta Zúbeková. KZ podpísaná dňa 

 

Uznesenie 148/2021 

 

Nesplnené – uzatvorenie dohody medzi mestom Nová Baňa a Technickými službami o zrušení správy 
k časti zverenému majetku 
 

 

Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 24. 11. 2021, ktoré neboli splnené 

 
Z 24. 11. 2021 bolo prenesených  9 uznesení 
 

K 15. 12. 2021 je nesplnených  6  uznesení  
K 15. 12. 2021 sú splnené 3  uznesenia  
 
Uznesenie  115/2021 

Splnené – schválený prevod zámenou nehnuteľností medzi mestom Nová Baňa a Lukášom Tužinským, 

Milošom Benckom a Ivanou Hermanovou. Zmluva uzatvorená dňa 24.11.2021 

 

Uznesenie  118/2021 

Splnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech 

TAVERE s. r. o. Zámer zverejnený dňa 30.11.2021 

 

Uznesenie  119/2021 

Nesplnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech 

Pavol Varsányi.  

 

Uznesenie  120/2021 

Splnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech 

MUDr. Marian Boča a MUDr. Eva Bočová. Zámer zverejnený dňa 30.11.2021 

 

Uznesenie  121/2021 

Nesplnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech 

Martin Volf a Albina Volfová.  

 

Uznesenie  123/2021 

Nesplnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech 

Jozef Gulai a Aneška Gulaiová.  



Uznesenie  128/2021 

Nesplnené – schválený nájom pre Jozef Gulai a Aneška Gulaiová 

 

Uznesenie  129/2021 

Nesplnené – schválený spôsob nájmu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech 

Klub športovej kynológie Nová Baňa.  

 

Uznesenie  130/2021 

Nesplnené – schválený nájom pre Klub športovej kynológie 

 

 
 

Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 28. 04. 2021, ktoré neboli k 24. 11. 2021 splnené 

 
K 15. 12. 2021 je nesplnené  1 uznesenie 
 

Uznesenie 39/2021  
Nesplnené –prevod majetku v prospech Vladimír Raffaj  

 

 

Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 16. 09. 2021, ktoré nebolo k 24. 11. 2021 splnené 

 

K 15. 12. 2021 je nesplnené  1 uznesenie 
 

Uznesenie 86/2020  
Nesplnené – zriadenie vecného bremena so spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. 
s, zmluva vyhotovená, podpísaná mestom, čaká sa na podpis SVS, a.s 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

  
 

K bodu: Správa  o výsledku  kontroly  poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu 

mesta Nová Baňa poskytnutých právnickým a fyzickým osobám v roku 

2020 

 

Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Spracovateľ: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

Dôvodovú správu  

Výsledok  kontroly 

V Novej Bani, dňa 15.12.2021 
 
  
 

N á v r h   n a  u z n e s e n i e  

 

  Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

berie na vedomie 

 

správu o výsledku kontroly poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa 

poskytnutých právnickým a fyzickým osobám v roku 2020 

 

Dôvodová správa: 
 
Predkladám správu  o výsledku  kontroly  poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu mesta Nová 
Baňa poskytnutých právnickým a fyzickým osobám v roku 2020. Kontrola bola vykonaná  zo 
schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. Polrok 2021 
uznesením č. 68/2021 zo dňa 23. 06. 2021 v súlade s §18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení.  
 

  
 
 
 

 



Správa o výsledku kontroly 

 

 
Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 
 
Povinná osoba: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta 
 
Predmet kontroly: Kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa 
poskytnutých právnickým a fyzickým osobám v roku 2020 
 
Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané 
príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú 
oblasť 
 
Kontrolované obdobie: 01. 01. 2020 – 31. 12. 2020 
 
Miesto a čas vykonania kontroly: MsÚ 26. 10. 2021 – 24. 11. 2021 
 
Kontrola bola vykonaná:  v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 
Nová Baňa na II. polrok 2021, uznesením č. 68/2021 zo dňa 23. 06. 2021 v zmysle §18d ods. 
1 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov.  
 
Kontrola bola zameraná: na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností. 
 

Použitá legislatíva ku kontrole: 

 

Všeobecne záväzné právne predpisy 
Zákon č. 583/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
Zákon 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 8/2020 zo dňa 16. 09. 2020  
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa 
 

Kontrolné zistenia 
Bez pochybení 
 
Záver 
Mesto Nová Baňa poskytlo v roku 2020 dotácie v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z 
a v súlade s VZN Mesta Nová Baňa č.8/2020 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu 
mesta Nová Baňa.  
V roku 2020 schválilo mestské zastupiteľstvo na dotácie sumu 51 390,40 eur. Skutočné 
čerpanie bolo v sume 38 298,21 eur. Tento rozdiel bol zapríčinený najmä z dôvodu pandémie, 
kedy nebolo možné vykonávať  činnosti, na ktoré boli dotácie schválené.  Finančné 
prostriedky v sume 13 092,19 eur ktoré neboli vyčerpané boli následne vrátené na bankový 
účet mesta. Môžem konštatovať, že všetky finančné prostriedky dotácií poskytnutých Mestom 
Nová Baňa boli použité na stanovený účel a boli k 31.12.2020 vyúčtované v zmysle platného 
VZN č. 8/2020 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta. 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

 
 

K bodu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa 

na I. polrok 2022 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Spracovateľ: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

Dôvodovú správu  

Plán kontrolnej činnosti 

 

 

V Novej Bani, dňa 15.12.2021 

 

 

 
 

N á v r h n a u z n e s e n i e 

  

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2022 
 

Dôvodová správa: 

 

Na základe plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na II. polrok 2021 predkladá hlavný 

kontrolór na zasadnutí mestského zastupiteľstva Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

mesta Nová Baňa na I. polrok 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na I. polrok 2022 

 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 

Návrh plánu bol zverejnený spôsobom obvyklým pred jeho prerokovaním Mestským zastupiteľstvom 

v Novej Bani. 

Hlavný kontrolór bude pri výkone kontrolnej činnosti postupovať podľa § 18d, § 18e zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, primerane podľa § 8 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej 

správe a § 20 –27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.  

 

 

1.Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021 v zmysle zákona o finančnej kontrole a 

audite č.502/2001 Z. z. 

2.Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu mesta Nová Baňa za rok 2021 

  3. Kontrola VO v príspevkovej organizácií Technické služby v rokoch 2019, 2020 a 2021 

4. Kontrola procesu realizácie rekonštrukcie radničného parku  

5. Kontrola spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa v rokoch 2019 – 2021 

6. Vypracovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

7. Kontrola plnenia uznesení  

8.Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta v roku 2022 

 

Ostatné kontroly 

1. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada mestské 

zastupiteľstvo alebo primátor mesta v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

2. Kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia, a to predovšetkým z 

dôvodu novelizácie právnych predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly  

3.  Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach MsZ  

4. Evidencia sťažností a petícií a priebežná kontrola ich vybavovania 

 

Iné činnosti  

1. Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých komisií MsZ, Mestskej 

rady  

2. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach 

3. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN mesta 

4. V zmysle plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. 

Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a 

množstva zistených nedostatkov, z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako 

aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné 



kontroly, z vlastného podnetu a na základe poznatkov, o ktorých sa mestský kontrolór dozvedel pri 

výkone svojej činnosti.  

 

5. Vybavovanie podnetov prijatých so zákonom č. 54/2019Z.z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Etickým kódexom. 

Evidencia sťažností a petícií a priebežná kontrola ich vybavovania 

 

 

 

 

PhDr. Katarína Segetová 

Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 

  



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu: Informácia o usporiadaní vzťahov pri užívaní poľovných pozemkov v PR Háj  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,  primátor mesta 
 
Spracovateľ:   Lýdia Adamcová, referent OVŽPaSM 
     
 
Materiál obsahuje:    Návrh na uznesenie   

            Dôvodovú správu 

       

V Novej Bani, dňa 15. december 2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

berie na vedomie 

 
- zámer primátora mesta Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA, v zmysle zákonných 

kompetencií, aby vykonal v mene Mesta Nová Baňa všetky nevyhnutné úkony za 
účelom dojednania užívania spoločného poľovného revíru Háj uznaného rozhodnutím 
Okresného úradu v Žarnovici, odbor PPLH č. A/2003/07746 zo dňa 24.03.2003 
s doterajším užívateľom Poľovníckou spoločnosťou mesta Nová Baňa, Bernolákova 
11, 968 01 Nová Baňa, IČO: 42304636, za podmienky stanovenia odplaty za úžívanie 
pozemkov v PR Háj v minimálnej výške definovanej zákonom č. 274/2009 Z.z. 
v znení neskorších predpisov, príloha č. 2 zvýšenej o 50% 

 
Dôvodová správa 

 
Mesto Nová Baňa je vlastníkom poľovných pozemkov v PR Háj, ktorý bol schválený 
rozhodnutím OÚ v Žarnovici a uvedený poľovný revír bol rozhodnutím zhromaždenia 
vlastníkov poľovných pozemkov a prostredníctvom zmluvy o užívaní poľovného revíru daný 
do poľovného užívania Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa v roku 2013. S ohľadom 
na doterajšie pôsobenie PS pri výkone poľovného práva, ale aj aktivity v iných oblastiach 
spoločenského života v Meste Nová Baňa má sa za to, že je vzájomne prospešné a rovnako 
na prospech všetkých obyvateľov mesta pokračovať v uvedenej spolupráci. Poľovnícka 
spoločnosť, ktorej členmi sú takmer výlučne Novobančania, počas 9. rokov pôsobenia 
vyvíjala dobrovoľné aktivity komunitného charakteru a šírila dobré meno Mesta Nová Baňa 
v regióne, aj na celom Slovensku. Mesto Nová Baňa bude na zhromaždení vlastníkov 
poľovných pozemkov v revíri Háj zastupovať primátor mesta a vzhľadom na doterajšiu 
úspešnú spoluprácu a bezproblémové si plnenie zmluvných povinností je pre mesto Nová 
Baňa výhodné, aby zástupca mesta na zhromaždení vlastníkov hlasoval za uzavretie zmluvy 
s doterajším užívateľom PS mesta Nová Baňa a podporil uvedenú možnosť, za nových 
v uznesení definovaných podmienok.  



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu :                                 8. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Predkladá :                            Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  

Spracovateľ :                         PhDr. Janette Brnáková  

 

Materiál obsahuje :               Návrh na uznesenie  

                                           8. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa  

                                           Komentár k 8. zmene rozpočtu mesta  

 

V Novej Bani, dňa 15.12.2021        

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

schvaľuje  

8. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH 

 zmeny rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 8/2021 

Rozpočtové opatrenie č. 8 /2021 

Mestské zastupiteľstvo v súlade s ods. 2  písmenom a) a  b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie –  povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to: 

zvýšením príjmov a výdavkov v sume  82 432   €  

Príjmová časť rozpočtu : 

1. Bežný rozpočet           
 ekon. Klas. položka Schválený rozpočet úprava č. 8 po úprave 

133012 Daň za verejné priestranstvá  1 000 811 1 811 

212003  Nájomné z budov OKI 0 430 430 

212003 Nájomné z budov 96 700 -2 493 94 207 

221004 Poplatky – vodné stavby, studne 240 120 360 

221004                 - matrika 2 000 212 2 212 

221004                 - overovanie  5 200 400 5 600 

221004                 - VŽP 7 000 1 100 8 100 

223 001 Refundácie GP, ZP 1 200 1 800 3 000 

223001 Za drobný stavebný odpad 300 200 500 

223001 Za prieskumné územie 925 925 1850 

292006 Z náhrad poistného plnenia 0 1 772 1 772 

292017 Príjmy - vratky 85 725 810 

311 Dar – Tajchová osmička 0 250 250 

312001 ŠR – refundácia nákladov Covid 19 58 855 12 202 71 057 

312001 ŠR-  dotácia nájomné Covid 19  5 333 2 493 7 826 

312001 ŠR- rodinné prídavky 200 950 1 150 

312001 ŠR- MŠ asistent učiteľa  4 966 10 921 15 887 

312001 ŠR – MŠ- predškolská výchova  11 532 9 984 21 516 

312001 ŠR- vzdelávacie poukazy 5 288 1 624 6 912 

312007 Z rozpočtov obcí na  CVČ   468 468 

312012 ŠR- ÚPSVAR 4 709 1 172 5 881 

312012 ŠR- doplň. Komunálne voľby 0 1 029 1 029 

  Bežné príjmy celkom 205 533 47 095 252 628 

      

2. Príjmové finančné operácie                         
ekon. Klas. položka schválený rozpočet Zmena č. 8 po zmene 

456 Prijaté zábezpeky  35 500 27 500 63 000 

  Príjmové finančné operácie  celkom 35 500 27 500 63 000 

 

3. Vlastné príjmy RO  

ekon. Klas. položka schválený rozpočet Zmena č. 8 po zmene  

 MŠ  71 985 5 258 77 243 

292 012 dobropis energie 0 282 282 

453 Neminuté príjmy z r. 2020  0 3 776 3 776 

311 Dar  0 1 200 1200 

 CVČ 10 300 2 579 12 879 

223 Olympiády, letná činnosť  2 480 2  480 

229012 dobropis energie  99  

  Vlastné  príjmy  RO  celkom 82 285 7 837 90 122 

                                          

Rekapitulácia  príjmov :   

Bežné príjmy                                            47 095 € 

Príjmové finančné operácie                     27 500 €  

Vlastné príjmy RO                                    7 837 € 

Celkové zvýšenie príjmov rozpočtu        82 432 €  



  

Výdavková časť rozpočtu : 

Bežný rozpočet  
Program  FK Položka v rozpočte schválený zmena rozpočtu  rozpočet po zmene  
1.1. 01.1.1. Správa mesta  654 661 19 031 673 692  

 111 611- mzdy 3691 1 172 4 863 

 41 611- mzdy 266 495 5 387 271 882 

  633002- výpočtová technika 3 000 2 500 5 500 

  633016- reprezentačné  3 200 1 500 4 700 

  634002- servis, oprava  500 1772 2 272 

  635002 –údržba výpočt. techniky 13 000 3 000 16 000 

  635004- údržba prev. strojov 1 300 300 1 600 

  635006- údržba budov  8 400 -7 400 1 000  

  637001- školenia 1 500 1 300 2 800 

  637004- všeobecné služby 4 000 2 600 6 600 

  637012- poplatky 1 900 3 200 5 100 

  637027- dohody mimo PP 9 920 3 700 13 620 

      

1.5. 01.1.1. Znalecké posudky GP,  4 450 1 800 6 250 

  637012- znalecké posudky  2 000 1 800 3 800 

      

1.7. 01.7.0. Dlhová služba 0 175 175 

  651004- úroky z lízingu  175  

      

6.2.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 0 3 147 3 147 

  634003- poistenie vozidla   0 1 150 1 150 

  637035- DPH z lízingu vozidla 0 1 997 1 997 

      

1.9.3. 01.6.0. Voľby komunálne - doplňujúce  0 1 029 1 029 

  636 - materiál 0 29 29 

  637 odmeny členov komisie  0 1 000 1 000 

      

5.2. 04.5.1. Cestná doprava  508 114 18 577 526 691 

5.2.1. 04.5.1. 641001- TS údržba MK  107 871 444 108 315 

5.2.2. 04.5.1. 641 001 – TS zimná údržba  27 923 30 302 58 225 

5.2.3. 04.5.1. 641001- TS ostatné výdavky  81 477 -12 169 69 308 

      

6.1 05.1.0. Nakladanie s KO  209 120 6 515 215 635 

 6.1.1. 641001- TS  138 109 5 662 143 771 

 6.3.2. 641001- TS veľkoobjemový od 40 357 853 41 210 

      

7.1. 06.6.0. Správa prenajímaného majetku  134 929 1 800 136 729 

  637005- špeciálne služby   4 800 1 800 6 600 

      

8   Prostredie pre život  397 564 -30 909 366 655 

8.1. 04.1.1. 641001- TS spoločná správa 163 479 14 919 178 398 

8.5. 06.2.0. 641001- TS verejná zeleň  106 619 -29 990 76 629 

8.7.2. 06.4.0. 641001- TS verejné osvetlenie 70 714 - 9 403 61 311 

8.8.1. 06.6.0. 641001– TS  verejné WC 23 172 - 1535 21 637 

8.9. 08.4.0. 641001- TS pohrebníctvo 3 178 -3 200 -22 

8.10. 08.1.0. 641001- TS  Tajch  12 158 -1 700 10 458 

      

8.3.3. 05.2.0. 632002- zrážkové vody 21 500 4 625 26 125 

      

9.2. 08.1.0 Rekreačné a športové služby  78 687 250 78 937 

 72c 637002- súťaže Tajchová osmička  0 250 250 

      

9.3. 08.1.0. Šport- ostatné akcie  16355 5 817 22 172 

9.3.2. 08.1.0. 641001 TS správa štadióna 16 355 5 817 22 172 

      
11.1.1 09.1.1.1. MŠ 800 726 22 105 822 831 

 111 610-630- asistent učiteľa 4 966 10 921 15 887 

 111 610-630-  predškolská výchova 11 532 9 984 21 516 

 72c  63309- učebné pomôcky 0  1 200 1 200 

 41 642013-odchodné 4 300 - 2 332 0 

  614 - odmeny 10 000 2 332 1 2332 

  611- mzdy 55 500 - 444 54 936 

  642 015- nemocenské dávky 10 444 574 

  612001- príplatky 2 500 - 1 000 1 500 

  612002-  ostatné príplatky 2 500 1 000 3 500 



  611- mzdy 58 900 - 800 57 920 

  614- odmeny  2 800 800 3 600 

  632001 – energie  2 000 -500 1 500 

  632001 – energie  2 500 500 2 500 

      

11.1.3. 09.5.0. Centrum voľného času  116 564 3 342 119 906 

 111 VP 633009 – učebné  pomôcky  2 605 2  605 

  633009 - materiál  120 120 

  637027- odmeny mimo PP  149 149 

 11H 611- mzdy  468 468 

      

11.1.2.  Základná umelecká škola  471 832 0 471 832 

 41 611, 620 – mzdy, odvody  311 105 -67 785 243 320 

 111 611, 620 – mzdy, odvody 0 67 785 67 785 

 41 611- mzdy  243 320 - 765 242 555 

  637027- odmeny mimo PP 3 170 765 3 935 

  621-625- odvody do poisťovní 114 185 - 1 600 112 585 

  642015- nemocenské dávky 10 1600  1 610 

      

12.3. 10.4.0. Rodina a deti  200 950 1 150  

  642014- rodinné prídavky  200 950 1 150 

      

  Bežné výdavky spolu   58 254  

 
Zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu  o 58 254  €.  

 

Kapitálový rozpočet  

Program  zdroj FK Položka v rozpočte schválený 
zmena 

rozpočtu  

rozpočet 

po zmene  

6.1.1.  05.1.0. Nakladanie s odpadmi 16 500 - 11 985 4 515 

 46 05.1.1. Nákup kuka vozidla  16 500 -11 985 4 515 

5.2.1.  04.5.1. Cestná doprava  30 000 0 30 000 

 46  Rekonštrukcia MK Čierny Lúh  30 000 -1 680 28 320 

   PD MK Čierny Lúh  0 1 680 1 680 

      Kapitálové výdavky celkom  -11 985  

 
Zníženie  výdavkov kapitálového rozpočtu o 11 985 €. 

 

Výdavkové finančné operácie  

Program  zdroj FK Položka v rozpočte schválený 
zmena 

rozpočtu  

rozpočet 

po zmene  

1.1.1. 71 819002 Finančné zábezpeky  33 500  27 500 63 000 

  824 splátka istiny z lízingu  8 663 8 663 

   Výdavkové finančné operácie celkom  33 500 36 163 71 663 

 
Zvýšenie výdavkových finančných operácií o 36 163 €.  

 

 

 

Rekapitulácia výdavkov : 

 

Bežné výdavky                                              58 254 € 

Kapitálové výdavky                                     - 11 985  €  

Výdavkové finančné operácie                         36 163 €  

Celkové zvýšenie výdavkov rozpočtu              82 432 €   

Rozpočet mesta po poslednej zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom.  

 

 



Komentár k 8. zmene rozpočtu mesta    

 

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov :  

Bežné príjmy :  

1. Daňové a nedaňové príjmy :     navýšenie príjmov podľa  skutočne dosiahnutých príjmov za správne 

poplatky ( vodné stavby, matrika, overovanie, ) refundácie za geometrické plány a znalecké posudky, 

za drobný stavebný odpad ....      

2. Dotácia na nájomné :   na základe podanej žiadosti boli mestu uhradené prostriedky vo výške 

zníženého nájomného nájomníkom      

3. Náhrady poistného plnenia : príjem za poistné plnenie za vzniknutú škodu na motorovom vozidle  

( náraz poľnej zvery)   

4. Refundácia nákladov Covid 19  : na základe preukázateľne vynaložených výdavkov  boli preplatené 

náklady v celkovej výške 12 202 €   

5. Dary : poskytnutý účelový dar na športové podujatie Tajchová osmička  

6. Transfery zo ŠR- sú účelovo určené : asistenti učiteľa, vzdelávacie poukazy, refundácia miezd, 

predškolská výchova , doplňujúce komunálne voľby.....   

Príjmové finančné operácie :  

1. Prijaté finančné zábezpeky ktoré boli prijaté v rámci vyhlásených verejno-obchodných súťaží ako 

finančné zábezpeky    

 

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií :  

Materská škola : príjem z preplatku energií, neminuté prostriedky z roku 2020 a prijatý dar od Knauf 

Insulation Nová Baňa na učebné pomôcky .  

Centrum voľného času : príjem za olympiády, školné a zápisné za letnú činnosť a z preplatku na 

energiách .    

 

Bežné výdavky – mesto  

1. Správa mesta  

V zmene rozpočtu navrhujeme  :  

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu Správa mesta v sume  7 400 € z položky 

údržba budov na položku údržba výpočtovej techniky 3 000 € , údržba prev. strojov 300 €, školenia 

1300 €, všeobecné služby 2600 € a 200  € na dohody mimo PP   

- navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na mzdy , výpočtovú techniku, reprezentačné, dohody mimo 

PP, servis- oprava (  navýšené výdavky boli hradené z poistného plnenia ), poplatky ( súdne poplatky 

a poplatky za ukončené staré exekúcie voči dlžníkom na nájomnom, daniach ) z  dôvodu vyššieho 

čerpania        

 

2. GP, znalecké posudky    

V rámci zmeny rozpočtu navrhujeme  navýšenie na položke znalecké posudky a GP, ktoré boli mestu 

refundované v plnej výške .        

 

 

3.  Dlhová služba   

V rámci schváleného kapitálového  rozpočtu bola suma 20 000 € určená na akontáciu vozidla na zber 

komunálneho odpadu. Zmenou financovania kúpy  vozidla je potrebné  rozčleniť splátku lízingu, ktorá 

je vo výške 3994,94 €  na : splátky úrokov 58,33 € , istiny  2 887,67 € , poistenia 383,12 €  a DPH 

665,82 € . Z tohto dôvodu navrhujeme navýšenie na položke úroky z lízingu  o sumu 175 € (3x 58,33)  

 

 

 



4. Nakladanie s odpadmi – mesto   

 Navrhujeme zapojenie výdavkov na položku poistenie vozidla (lízingová splátka) v sume 1 150 € (3x 

383,12) a na položku DPH ( lízingová splátka) v sume 1 997 € (3x 665,82) .  

 

5. Voľby komunálne – doplňujúce  

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 1 029 € na ktoré sme dostali dotáciu zo ŠR.      

 

6. Správa prenajímaného majetku  

Navrhujeme navýšenie rozpočtovanej položky špeciálne služby o 1 800 €.  

 

7. Bežné výdavky – Technické služby   
Jedná sa o rozpočtový presun v rámci bežných výdavkov, ktorý sme vykonali medzi jednotlivými projektmi a 

podprogramami, pričom nevyčerpanými prostriedkami na jednotlivých výdavkových položkách sme kryli 

prečerpané prostriedky na iných projektoch. Nutnosť vykonať rozpočtový presun vyplýva na základe 

požiadaviek a potrieb v priebehu roka.  

 

V rámci bežných výdavkov sme vykonali nasledovný rozpočtový presun:  

Projekt 5.2.1. Údržba MK – v rámci opravy výtlkov MK presun finančných prostriedkov vo výške 

14 889 eur s DPH z prác dodávateľsky na všeobecný materiál (asfalt, štrk) a prepravné. Presun 4 600 

eur v rámci opráv a čistení rigolov z prác dodávateľsky na pokrytie výdavkov za DPH a materiál. V 

rámci údržby MK navyšujeme rozpočtovým presunom výdavky na materiál o 4 500 eur.  

Ponížené výdavky na mzdy o -4 056 eur vrátane odvodov.  Celková zmena + 444 eur  

 

Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK – celkový rozpočet na zimnej údržbe navyšujeme o 2 450 eur, z 

toho +3 500 eur navýšenie služieb za odhŕňanie snehu dodávateľsky a -1 050 eur na servis a opravy 

vozidiel. Výdavky  na mzdy, odvody  navýšené o +27 852 eur vrátane odvodov. Suma vyplýva zo 

skutočnosti počas zimnej údržby začiatkom roka.  Celková zmena + 30 302 eur   

 

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu – poníženie výdavkov o -12 169 eur vrátane odvodov.  

 

Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO – výdavky navyšujeme o 10 800 eur, z toho: materiál +900 eur, 

servis a údržba vozidiel +2 200 eur, mýto +2 500 eur, nájom prevádzkových strojov +700 eur, služby 

zneškodnenia nebezpečného odpadu a odvozu plastov zo zberného dvora technických služieb +6 000 

eur a stravovanie ponižujeme -1 500 eur.  

Výdavky na mzdy a odvody  ponížené o 5 138 eur vrátane odvodov, pričom v rámci projektu sme 

vykonali rozpočtový presun vo výške 8 500 eur z tarifného platu na krytie výdavkov za ostatné 

príplatky vo výške 5 000 eur a 3 500 eur na dohody. Celková zmena + 5 662 eur   

 

Projekt 6.3.2. Zber veľkoobjemového odpadu – rozpočet ponížený o 500 eur za materiál.  

Výdavky  na mzdy, odvody navýšené o +1 353 eur spolu s odvodmi. Celková zmena + 853 eur   

 

Podprogram 8.1. Spoločná správa TS – rozpočet navýšený o 1 600 eur, a to: energie +1 000 eur, 

servis výpočtovej techniky +500 eur, servis prevádzkových strojov -500 eur, oprava budov -600 eur, 

školenia -300 eur, náhrady +2 000 eur, poplatky -500 eur.   

Výdavky na mzdy  navýšené celkovo o +13 319 eur vrátane odvodov sa týkajú ostatných príplatkov o 

+8 000 eur, odmien o +3 350 eur, a dohody +2 200 eur, ponížený je naopak tarifný plat o -2 700 eur a 

osobný príplatok o -1 000 eur. Celková zmena + 14 919eur   

 

Podprogram 8.5. Verejná zeleň – poníženie rozpočtu o 9 100 eur, z toho materiál -500 eur, servis 

vozidiel -6 500 eur, poistenie -600 eur, služby -1 000 eur, stravovanie -500 eur.  

Ponížené mzdové výdavky o -20 890 eur vrátane odvodov. Celková zmena - 29 990eur   

 

Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie – rozpočet ponížený o 8 050 eur, z toho energie -6 000 eur, 

telekomunikačné služby -420 eur, materiál +3 500 eur, OOP -200 eur, servis vozidiel -580 eur, 



školenia -350 eur, služby -3 500 eur, stravovanie -500 eur.  Výdavky na mzdy ponížené o -1 353 eur 

vrátane odvodov z dôvodu neobsadenia pracovnej pozície elektrikára. Celková zmena  - 9 403 eur   

 

Projekt 8.8.1. Verejné WC – rozpočet ponížený o 1 400 eur, z toho -1 000 eur energie a -400 eur 

oprava budov. Výdavky na mzdy ponížené o -135 eur s odvodmi. Celková zmena  - 1 533 eur   

 

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – poníženie rozpočtu o 3 200 eur na materiály a službách.  

 

Podprogram 8.10. Tajch – poníženie rozpočtu o 1 700 eur na materiály, oprave budov a službách.  

 

Projekt 9.3.2. Správa štadióna – +1 000 eur na materiál, -1 000 eur palivá ako zdroj energie, +700 

eur servis vozidiel, -2 000 eur oprava budov, +1 500 prenájom kosačky, +4 400 eur služby. Navýšenie 

mzdových výdavkov vo výške +1 217 eur vrátane odvodov. 

Celková zmena + 5 817 eur   

 

8. Zrážkové vody  

Navrhujeme zvýšenie výdavkov na základe skutočného čerpania o sumu 4 625 €.  

 

9. Rekreačné a športové služby  

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 250 € na podujatie Tajchová osmička na ktorú sme dostali 

účelový dar.   

 

10.  Materská škola  

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 10 921 € na mzdy, odvody pre asistentov učiteľa ( 1946 € na 

Nábrežnej a 8975 € na Štúrovej ), sumu 9 984 € na mzdy, odvody, učebné pomôcky pre predškolákov 

a sumu 1 200 € na učebné pomôcky na ktoré sme dostali účelový dar. Presuny medzi položkami sú na 

základe skutočného čerpania.  

 

11. Centrum voľného času    

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 3 342 € na  ktoré sme dostali dotácie (z iných obcí a 

vzdelávacie preukazy ). Výdavky budú použité na mzdy, učebné pomôcky, materiál a odmeny mimo 

PP.    

 

12. Základná umelecká škola  

V zmene rozpočtu navrhujeme zníženie bežných výdavkov hradených z rozpočtu mesta o sumu      

67 785 €  a zvýšenie bežných výdavkov hradených zo ŠR (dotácia) o sumu 67 785 €.   Presuny medzi 

položkami navrhujeme na základe skutočného čerpania.    

 

13. Rodina a deti  

Navrhujeme zvýšenie na položke transfer – rodinné prídavky a to na základe skutočne  prijatých 

rodinných prídavkov.   

 

Kapitálové výdavky  

1. Nakladanie s odpadmi  

Navrhujeme zníženie na položke Nákup kuka vozidla o sumu 11 985 €, ktoré sme v rámci rozpočtu 

presunuli na splátky úrokov, poistenia, DPH a splátky istiny.  

2. Cestná doprava   

Rekonštrukcia MK Čierny Lúh - rozpočtový presun vo výške 1 680 eur na pokrytie výdavkov za 

projektovú dokumentáciu. Celkový kapitálový rozpočet ostáva nezmenený.  

 

 

 



Výdavkové finančné operácie  

 

1. Finančné zábezpeky  

Navrhujeme zapojiť do výdavkových finančných operácií sumu 27 500 €, ktoré boli vrátené 

neúspešným uchádzačom verejno-obchodnej súťaže.  

2. Dlhová služba  

Navrhujem zvýšenie na položke splátky istín o sumu 8 663 €, ktoré budú použité na úhradu splátok 

istiny z lízingu .   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

K bodu :                               Návrh  rozpočtu Mesta Nová Baňa na rok 2022- 2024  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Predkladá :                           Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  

Spracovateľ :                        PhDr. Janette Brnáková   

 

Materiál obsahuje :    1)  Návrh na uznesenie  

                                   2)  Návrh rozpočtu  Mesta Nová Baňa na rok 2022-2024  - textová časť  

                                   3) Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na rok 2022- 2024 – tabuľková časť  

                                   4) Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií Mesta Nová Baňa na r. 2022-2024       

                                   5) Návrh rozpočtu  Technických služieb mesta Nová Baňa na rok 2022-2024  

                                   6) Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu na rok 2022-2024                     

                                             

                                        

                     

 

V Novej Bani, dňa 15.12.2021        
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Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

schvaľuje  

a) Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2022 v členení :  

  Návrh 2022 Návrh 2023  Návrh 2024 

Celkové príjmy  6 403 684 5 845 867 5 876 712 

bežné príjmy  5 512 212 5 564 999 5 595 844 

bežné príjmy RO 259 265 259 265 259 265 

kapitálové príjmy  167 903 21 603 21 603 

príjmové finančné operácie 464 304 0 0 

        

celkové výdavky 6 403 684 5 845 867 5 876 712 

bežné výdavky 2 862 099 2 670 147 2 688 942 

bežné výdavky RO 2 809 148 2 892 068 2 862 368 

kapitálové výdavky 559 785 140 000 140 000 

kapitálové výdavky RO 29 000 0 0 

výdavkové finančné operácie 143 652 143 652 185 402 

 

 

b) Rozpočet Technických služieb mesta Nová Baňa na rok 2022  

 

Berie na vedomie   

a)  Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2023,2024  

b) stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2022-2024   
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NÁVRH  

 

 

 

 

Rozpočet mesta Nová Baňa na  

rok 2022-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

                                                                                                                               Primátor mesta  
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Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na rok 2022 a nasledujúce dva roky 2023 a 2024 vychádza z vývoja príjmov a 

výdavkov v predchádzajúcom období t.j. skutočného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2020, monitoringu vývoja 

rozpočtu k 30. 09. 2021 a očakávaného plnenia k 31. 12. 2021. V oblasti príjmov sa pri tvorbe rozpočtu vychádza 

z aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2022 až 2024 a to aj v súvislosti sa so šíriacou sa 

pandémiou COVID 19.  

V návrhu rozpočtu je zapracovaný rozpočet rozpočtových organizácií v prenesených kompetenciách podľa zberu 

údajov k 15.9.2021. K jeho úprave mesto pristúpi po rozpise rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov 

Ministerstvom vnútra SR.  

V návrhu rozpočtu sú zapracované príjmy a výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy a to za : 

školský úrad, matriku, Spoločný  stavebný úrad . Ostatné príjmy a výdavky súvisiace s preneseným výkonom 

štátnej správy, nakoľko v zmysle §14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom 

(ďalej len MsZ), nakoľko sú účelovo určené, budú zapracovávané do rozpočtu postupne po obdržaní rozpisov zo 

štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR).  

V zmysle § 10 ods. 3 Zákona č. 583/2004 Z. z. sa rozpočet vnútorne člení na :  

• Bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky  

• Kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky  

• Finančné operácie  

 

V zmysle § 9 ods. 1) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov sa rozpočet zostavuje ako programový. Navrhované výdavky rozpočtu:   

➢ Program č. 1 : Samospráva   

➢ Program č. 2 : Civilná ochrana   

➢ Program č. 3 : Verejný poriadok a bezpečnosť   

➢ Program č. 4 : Komunikácie, doprava a cestovný ruch   

➢ Program č. 5 : Životné prostredie   

➢ Program č. 6 : Prostredie pre život   

➢ Program č. 7 : Rozvoj mesta    

➢ Program č. 8 : Šport, kultúra a iné spoločenské služby   

➢ Program č. 9 : Vzdelávanie  

➢ Program č. 10 : Sociálna pomoc a sociálne služby   

 

Rozpočet mesta Nová Baňa na roky 2022-2024 bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli mesta ako aj na webovej stránke mesta 

www.novabana.sk dňa 30.11.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novabana.sk/
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Finančný rozpočet na rok  2022-2024 

 

Pri návrhu rozpočtu príjmov sme vychádzali z očakávaného plnenia v roku 2021. Rozpočet sa člení na rozpočet 

príjmov a výdavkov v ďalšom členení na bežné, kapitálové a finančné operácie v štruktúre funkčná a ekonomická 

klasifikácia .  Predložený rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 

6 403 684 €   na strane príjmov, tak aj výdavkov.  

 

  Návrh 2022 Návrh 2023  Návrh 2024 

Celkové príjmy  6 403 684 5 845 867 5 876 712 

bežné príjmy  5 512 212 5 564 999 5 595 844 

bežné príjmy RO 259 265 259 265 259 265 

kapitálové príjmy  167 903 21 603 21 603 

príjmové finančné operácie 464 304 0 0 

        

celkové výdavky 6 403 684 5 845 867 5 876 712 

bežné výdavky 2 862 099 2 670 147 2 688 942 

bežné výdavky RO 2 809 148 2 892 068 2 862 368 

kapitálové výdavky 559 785 140 000 140 000 

kapitálové výdavky RO 29 000 0 0 

výdavkové finančné operácie 143 652 143 652 185 402 

 

 

 Príjmy  

Príjmy mesta Nová Baňa sú charakterizované viacerými zložkami - daň z nehnuteľností, ostatné miestne dane, 

poplatok za komunálny odpad ( daňové príjmy ). Ďalšou zložkou príjmov sú nedaňové príjmy , ktoré plynú 

z administratívnych poplatkov, prenájmu majetku a poskytovaním iných služieb. Granty a transfery predstavujú 

príjmovú zložku, ktorá je špecifická, nakoľko transfery v takej výške ako sú prijaté do rozpočtu, sú zahrnuté aj do 

výdavkovej časti rozpočtu na konkrétny účel.  

Bežné príjmy  

1.  Daňové príjmy  

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 3 351 174   eur  

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov mesta je daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň zo ŠR. V 

návrhu rozpočtu na rok 2022 sú rozpočtované podielové dane v zmysle prognózy Rady pre rozpočtovú 

zodpovednosť.   

     2022 2023 2024 

111 Daň z príjmov fyzickej osoby 3 351 174 3 528 873 3 589 418 

111003 Výnos dane z príjmov  3 351 174 3 528 873  3 589 418 

 

 

Daň z nehnuteľností –   412 500 eur  

Je to miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Pri rozpočtovaní výšky dane z 

majetku sa tiež prihliadalo na jej očakávaný reálny výber.  

    2022 2023 2024 

121 Daň z nehnuteľností 412 500 412 500 412 500 

121001 Z pozemkov 83 000 83 000 83 000 

121002 Zo stavieb 316 000 316 000 316 000 

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 13 500 13 500 13 500 
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Dane za tovary a služby –  297 914 eur  

Zahŕňajú daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za 

užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Rovnako 

ako oblasť daní z majetku, aj túto oblasť má mesto upravenú vo VZN. S ohľadom na reálny výber sa dane za 

tovary a služby rozpočtujú približne na úrovni rozpočtu na rok 2020.  

    2022 2023 2024 

133 Dane za špecifické služby 297 914 303 614 303 614 

133001 Za psa 5 500 5 500 5 500 

133003 Za nevýherné hracie prístroje 33 33 33 

133004 Za predajné automaty 100 100 100 

133006 Za ubytovanie 2 500 2 500 2 500 

133012 Za užívanie verejného priestranstva 700 6 400 6 400 

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 252 328 252 328 252 328 

133014 Za jadrové zariadenia 36 753 36 753 36 753 

 

    2022 2023 2024 

134 Dane z  povolenia na výkon činnosti 722 722 722 

134001 Z úhrad za dobývací priestor 722 722 722 

 

 

-daň za psa - na zdaňovacie obdobie roku 2022 sa nepripravuje  zmena sadzieb dane,  ktorá  by ovplyvnila výšku 

príjmov v tejto položke. Návrh rozpočtu preto vychádza z predpokladanej výšky úhrady dane za psa  

-daň za nevýherné hracie prístroje - návrh rozpočtu vychádza z počtu 2 ks nevýherných hracích prístrojov (2 ks 

x 16,60eur) prevádzkovaných v meste v roku 2021 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj v roku 

2022.  

-daň za predajné automaty - návrh rozpočtu vychádza z počtu 3 ks predajných automatov (3 ks x 33eur) 

prevádzkovaných v meste v roku 2021 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj v roku 2022.  

-daň za ubytovanie odvádzajú mestu prevádzkovatelia ubytovacích zariadení  za počet prenocovaní ubytovaných 

hostí.  Návrh rozpočtu vychádza z plnenia v roku 2020.   

-daň za umiestnenie jadrového zariadenia vyrubuje mesto, ktorého územie sa nachádza v oblasti ohrozenia 

jadrovým zariadením a vypočíta ako súčin výmery katastr. územia obce nachádzajúcej sa  v oblasti ohrozenia jadr. 

zariadením  a sadzby dane, ktorú určuje  zákon  č. 582/2004 o miestnych daniach 

 

2.  Nedaňové príjmy  

Najväčší objem nedaňových príjmov predstavujú príjmy z vlastníctva, t. j. z uzatvorených nájomných zmlúv za 

prenájom nebytových priestorov a pozemkov.  

Ďalšiu skupinu tvoria príjmy z administratívnych poplatkov- správne poplatky za matričné úkony, za osvedčovanie 

listín a podpisov, za evidenciu obyvateľstva, za výruby stromov, za úkony v oblasti stavebných činností , 

vydávania rybárskych lístkov.  

Pokuty a penále zahŕňajú najmä pokuty za porušovanie všeobecne záväzných predpisov ( vrátane VZN) 

vyrubované Mestskou políciou, Okresným úradom, Stavebným úradom. Ekonomická klasifikácia zvlášť sleduje 

poplatky  a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. Ide o platby za poskytovanie opatrovateľskej 

služby, preddavky na teplo, refundáciu od nájomcov  za EE, vodu , refundáciu za GP/ZP, príjem zo vstupného..... 

 

 

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 197 300  eur  

 

  2022 2023 2024 

 212 Príjmy z vlastníctva 197 300 149 300 149 300 

212002 Z prenajatých pozemkov 98 000 50 000 50 000 

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 99 300 99 300 99 300 
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Z prenajatých pozemkov – podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy 75 000 €, príjem z prenájmu 

od podnikateľských subjektov je  rozpočtovaný v sume 15 300 € a od fyzických osôb- občanov v sume 2 700 € .  

Z prenajatých budov – príjem z prenájmu budov je rozpočtovaný v sume 99 300 € na základe uzatvorených 

platných zmlúv.  

 

Administratívne poplatky, iné poplatky, platby a pokuty – 240 306 eur  

Tvoria ich správne poplatky ( matrika, VŽP, rybárske lístky, overovanie ) vyberané mestom a poplatky za predaj 

výrobkov a služieb poskytovaných mestom  v členení :    

a) Administratívne poplatky  - 18 010 €  

  2022 2023 2024 

221 Administratívne poplatky 18 010 18 010 18 010 

221004 vodné stavby, studne 300 300 300 

221004 povolenie vjazdu 100 100 100 

221004 matrika 2 200 2 200 2 200 

221004 za výrub stromov 300 300 300 

221004 VŽP 8 000 8 000 8 000 

221004 reklamné tabule 60 60 60 

221004 trvalý pobyt 300 300 300 

221004 MK 400 400 400 

221004 rybársky lístok 1 100 1 100 1 100 

221004 overovanie 5 200 5 200 5 200 

221004 ostatné 50 50 50 

 

b) pokuty a penále – 5 000 €  

  2022 2023 2024 

222 Pokuty, penále a iné sankcie 5 000 5 000 5 000 

222003 Za porušenie predpisov - mestská polícia 3 500 3 500 3 500 

222003 Za porušenie predpisov - ostatné pokuty 1 500 1 500 1 500 

 

c) poplatky a platby z predaja tovarov a služieb – 217 296 €  

  2022 2023 2024 

223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb 217 296 217 296 217 296 

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - IC 18 656 18 656 18 656 

223001 Za predaj výrobkov a služieb - preddavky na teplo 10 000 10 000 10 000 

223001 Za predaj výrobkov a služieb - MsK 2 000 2 000 2 000 

223001 Za predaj výrobkov a služieb - vstupné OKI 2 000 2 000 2 000 

223001 Za predaj výrobkov a služieb  - spotreba EE,vody 11 500 11 500 11 500 

223001 Za predaj výrobkov a služieb - refundácie GP/ZP 2 000 2 000 2 000 

223001 Za predaj výrobkov a služieb - vstupné jarmok 1 000 1 000 1 000 

223001 Za predaj výrobkov a služieb - odpadové vody Tajch 3 200 3 200 3 200 

223001 Za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba 21 000 21 000 21 000 

223001 Za predaj výrobkov a služieb - MsBP- splátky úveru 144 440 144 440 144 440 

223001 Za predaj výrobkov a služieb - ostané 1 500 1 500 1 500 

 

Príjmy IC- predstavujú predpokladané príjmy z podnikateľskej činnosti Informačného centra.  

Preddavky na teplo –  na základe uzatvorených nájomných zmlúv.  

MsK – rozpočet príjmov navrhujeme v sume 2 000 €, ktoré predstavujú príjmy za registráciu čitateľov 1 750 €, za 

upomienky 150 €, za tlač 50 € a kopírovanie 50 €.  

Vstupné OKI – vzhľadom na súčasnú situáciu navrhujeme príjmy z kultúrnych vystúpení v sume 2 000 €  

Refundácia služieb- príjmy sú z rozúčtovania spotreby EE, vody, kúrenia v prenajatých objektoch.     

Refundácie GP a ZP – príjmy za vypracované znalecké posudky a geometrické plány, ktoré hradí  kupujúci   
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Za predaj vstupeniek NBJ – rozpočet je plánovaný ako v roku 2021  

Odpadové vody Tajch – Opatrovateľská služba -  navrhujeme rovnakú výšku príjmov ako bola aj v roku 2021  

Odvod MsBP na  splátku úveru a úrokov – MsBP pravidelne mesačne odvádza mestu časť nájomného na splátku 

úveru a úrokov. Na rok 2022 je navrhovaný príjem v sume 144 440 €.   

Iné príjmy – príjmy za sobáše – 1450  €, za známku za psa 50 €   

 

d) ďalšie administratívne poplatky – 2 400 €  

 

  2022 2023 2024 

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 2 400 2 000 2 000 

229005 Za znečisťovanie ovzdušia 2 400 2 000 2 000 

 

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia uhrádzajú malí znečisťovatelia , ktorým na základe podaného daňového 

priznania je vyrubený poplatok vo výške stanovenej pre jednotlivé médiá.  

 

Iné nedaňové príjmy –  24 700 eur  

Tvoria ich odvody z výťažku stávkovej kancelárie a prevádzkovateľov ruliet a videohier, ktoré odvádzajú do 

rozpočtu mesta na území ktorého sa kancelária, prevádzka nachádza ak spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle 

zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

    2022 2023 2024 

292 Ostatné príjmy 24 700 24 700 24 700 

292008 Výťažky z lotérií  24 700 24 700 24 700 

 

návrh rozpočtu  v položke výťažky z lotérií  vychádza z počtu 30 kusov prevádzkovaných terminálov videohier 

v 2 herniach v meste v roku 2021  a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj v roku 2022. V tejto 

položke  sú zahrnuté aj odvody zo stávkových hier odvádzané mestu mesačne.  

   

Základné školy a školské zariadenia zriadené Mestom Nová Baňa  – 259 265 eur 

Príjmy na úseku školstva tvoria len nedaňové príjmy. Tvoria ich príjmy škôl za zápisné, školné a stravné.  

  2022 2023 2024 

Vlastné príjmy RO 259 265 259 265 259 265 

ZŠ J. Zemana  134 955 134 955 134 955 

ZUŠ 32 000 32 000 32 000 

CVČ 10 310 10 310 10 310 

MŠ Nábrežná 82 000 82 000 82 000 

 

3.  Granty a transfery  - 985 196 €  

Finančné prostriedky, ktoré sú zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je 

viazané na určitý účel a nie je možné ich použiť na niečo iné. Najväčšou položkou je financovanie prenesených 

kompetencií . Medzi transfery patria aj dotácie na činnosť stavebného úradu, matriku, hlásenie pobytu občanov, 

starostlivosť o životné prostredie a vojnové hroby, na register adries.......  

a) granty -dary –  5000 €  

    2022 2023 2024 

311 Granty  5 000 5 000 5 000 

311 Dar na Cyklistické preteky V4   5 000 5 000 5 000 
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b) transfery – 977 196 €  

  2022 2023 2024 

312 Transfery v rámci  verejnej správy 977 196 894 984 865 284 

312001 Zo ŠR - výchova a vzdelávanie 1 100 1 100 1 100 

312001 Zo ŠR - ZŠ stravovacie návyky 2 000 2 000 2 000 

312001 Zo ŠR školské pomôcky   150 150 150 

312001 Zo ŠR - vzdelávacie poukazy  2 350 2 350 2 350 

312001 Zo ŠR -  ZŠ dopravné 449 449 449 

312001 Zo ŠR - MŠ- výchova a vzdelávanie 38 100 41 000 11 300 

312001 Zo ŠR -ZŠ Národný projekt  85 112   
312001 Zo ŠR - na obnovu vojnových hrobov 137 137 137 

312007 Z rozpočtu obce - z inej obce pre RO CVČ  0 0 0 

312012 Zo ŠR na PVŠS - na činnosť stavebného úradu 10 600 10 600 10 600 

312012 Zo ŠR na PVŠS - na matričnú činnosť  15 390 15 390 15 390 

312012 Zo ŠR na PVŠS - na starostlivosť o živ. prostredie 700 700 700 

312012 Zo ŠR na PVŠS - miestne komunikácie 315 315 315 

312012 Zo ŠR na PVŠS - na register obyvateľov 2 400 2 400 2 400 

312012 Zo ŠR na PVŠS - na úseku registra adries  150 150 150 

312012 Zo ŠR na PVŠS - na osobitného príjemcu- RP 1 500 1 500 1 500 

312012 Zo ŠR na PVŠS - na prenesené kompetencie  816 743 816 743 816 743 

          

315 Transfery od iných subjektov  3 000 3 000 3 000 

315 Dotácia od DPO SR o.z. - na činnosť DHZO  3 000 3 000 3 000 

 

    

Kapitálové príjmy  

V roku 2022 je do rozpočtu kapitálových príjmov zahrnutý príjem v celkovej sume 167 903 € v tom :  z predaja 

pozemkov v sume  18 000 €, príjmy z práva na odstrel 3 603 €, príjem z predaja majetku mesta 10 300 €, dotácia 

na kamerový systém v sume 16 000 €, dotácia pre ZŠ na vybavenie knižnice a vybudovanie oddychovej zóny 

30 000 €     

  2022 2023 2024 

233 Príjem z predaja  121 903 21 603 18 603 

233001 Z predaja pozemkov 18 000 18 000 18 000 

233001 Z predaja vrtu  63 300   

233001 Z predaja NN prípojky  37 000   

233001 príjmy za poľ. revír -  právo na odstrel 3 603 3603 3603 

 

Príjmy z predaja pozemkov sú rozpočtované za pozemky, ktoré sú odporúčané Komisiou územného plánu, 

životného prostredia a majetku na predaj a v cenách cca z dôvodu, že ešte neboli vypracované GP a ZP.    

  2022 2023 2024 

322 Transfery v rámci verejnej správy 46 000 0 0 

322001 Dotácia – ZŠ projekt  30 000   

322001 Dotácia na kamerový systém  16 000 0 0 
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Finančné operácie  

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú napríklad prevody z peňažných fondov 

mesta alebo sa zapájajú do rozpočtu návratné zdroje financovania. Mesto plánuje formou príjmových finančných 

operácií  financovať kapitálové výdavky v celkovej sume 464 304 € z toho  z :  

-  rezervného fondu vo výške 200 250 €  

- peňažného fondu 222 790 € (  nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2021)   

- nevyčerpanej  dotácie na modernizáciu Požiarnej zbrojnice výške 41 264 €.      

 

 

  2022 2023 2024 

453 Prevod neminuté prostriedky  41 264 0 0 

  111 – Modernizácia PZ  41 264     

 

46 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 423 040 0 0 

  Prevod z RF  200 250     

  Prevod z peňažného fondu  222 790     
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VÝDAVKY  

Bežné výdavky   

 

1. Mesto bez rozpočtových organizácií  

 

Funkčná klasifikácia 2022 2023 2024 

01 Všeobecne verejné služby  872 607 764 914 765 614 

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 808 397 700 704 701 404 

01.1.2.  Finančné a rozpočtové záležitosti 4 450 4 450 4 450 

01.3.3.  Iné všeobecné služby - matrika  23 620 23 620 23 620 

01.7.0.  Transakcie verejného dlhu  36 140 36 140 36 140 

02 Obrana 3 915 565 565 

02.2.2. Civilná obrana  3 915 565 565 

03 Verejný poriadok 170 375 172 423 172 423 

03.1.0. Policajné služby  155 945 160 893 160 893 

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 14 430 11 530 11 530 

04 Ekonomická oblasť 507 909 524 507 524 507 

04.1.1. Všeobecná ekonomická oblasť - TS 179 606 184 164 184 164 

04.5.1.  Cestná doprava  284 322 294 322 294 322 

04.7.3. Cestovný ruch  43 981 46 021 46 021 

05 Ochrana životného prostredia  366 385 366 385 366 385 

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 335 245 335 245 335 245 

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami  29 940 29 940 29 940 

05.6.0. Ochrana životného prostredia  1 200 1 200 1 200 

06 Bývanie a občianska vybavenosť 458 542 360 092 360 092 

06.2.0. Rozvoj obcí  137 528 121 628 121 628 

06.4.0. Verejné osvetlenie  70 227 68 227 68 227 

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť 250 787 170 237 170 237 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 271 499 285 339 285 289 

08.1.0. Rekreačné a športové služby 115 508 110 508 110 508 

08.2.0. Kultúrne služby 145 351 167 491 167 441 

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 7 470 4 170 4 170 

08.4.0. Náboženské a iné služby 3 170 3 170 3 170 

09 Vzdelávanie 59 462 59 462 59 462 

09.5.0. Vzdelávanie - CVČ, GFŠ 59 462 59 462 59 462 

10 Sociálne zabezpečenie  151 405 136 460 154 605 

10.1.2.  Invalidita  500 500 500 

10.2.0. Staroba 136 755 121 610 139 755 

10.4.0. Rodina a deti  2 000 2 000 2 000 

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN  12 150 12 350 12 350 

Bežné výdavky spolu  2 862 099 2 670 147 2 688 942 

 

2. Rozpočtové organizácie zriadené Mestom Nová Baňa  

 

Funkčná klas.  Rozpočtová organizácia 2022 2023 2024 

09.1.1.1. Materská škola Nábrežná 864 260 947 180 917 480 

09.1.2.1. ZŠ J. Zemana 1 293 686 1 293 686 1 293 686 

09.5.0. ZUŠ 519 260 519 260 519 260 

09.5.0. CVČ 131 942 131 942 131 942 

  Bežné výdavky 2 809 148 2 892 068 2 862 368 
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Štruktúra výdavkov bežného rozpočtu na úrovni položiek ekonomickej klasifikácie výdavkov, t.j. v členení na 

mzdy a platy, poistné a príspevky za zamestnávateľa, tovary a služby a transfery je uvedená v prílohe .     

Kapitálové  výdavky   

 

1. Mesto bez rozpočtových organizácií  

zdroj FK EK Kapitálové výdavky  2022 2023 2024 

      Verejná správa 8 000 0 0 

43 01.1.1. 711-003 Softvér 8 000 0 0 

      Mestská polícia  23500     

111 01.1.3. 713-005 Kamerový systém 16 000     

46 01.1.3. 713-005 Kamerový systém  7 500     

      Požiarna ochrana  50 700     

45 0.3.2.0. 717-002 Modernizácia požiarnej zbrojnice  30 700     

46 0.3.2.0. 717-002 Modernizácia požiarnej zbrojnice  5 000     

45 0.3.2.0. 717-002 Modernizácia požiarnej zbrojnice  11 264     

43 0.3.2.0. 717-02 Modernizácia požiarnej zbrojnice  3 335     

46 0.3.2.0. 717-02 Modernizácia požiarnej zbrojnice  401     

      Cestná doprava 388 000 140 000 140 000 

46 04.5.1. 721-001 TS   MK Čierny Lúh   55 000     

46 04.5.1. 721-001 TS   MK  Švantnerova 82 500 0 0 

46 04.5.1. 721-001 TS  MK Nálepkova 38 100 0 0 

46 04.5.1. 721-001 TS  MK Štefankova 46 000     

46 04.5.1. 721-001 TS MK Kolibská 36 400     

46 04.5.1. 721-001 TS MK Sadovnícka 40 000     

46 04.5.1. 721-001 TS spevnené plochy Nábrežná  40 000     

46 04.5.1. 721-001 TS  spevnené plochy Štúrova  28 000 0 0 

46 04.5.1. 721-001 TS   most pri ZŠ 20 000     

46 04.5.1. 721-001 TS- rekonštrukcia MK    140000 14000 

46 04.5.1. 711-001 Chodník Kolárova  2 000     

      Odpadové hospodárstvo 16 585 0 0 

43 05.1.0. 721-001 TS nákup dvojkomorový lis 6 585 0 0 

46   05.1.0. 721-001 TS - prístrešky na KO  tajch, Nábrežná 10 000     

      Občianska vybavenosť 43 000     

46  06.6.0. 717-001 NN prípojka  43 000   0 

      Vzdelávanie  30 000     

46 09.1.1. 717-001 ZŠ knižnica, oddychová zóna 30 000     

       Kapitálové výdavky celkom  559 785 140 000 140 000 

 

  

2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom   

 

zdroj FK EK Kapitálové výdavky  2022 2023 2024 

      Materská škola  12 000 0 0 

41 09.6. 713-004 prístroje  do ŠJ  4 000     

41 09.1.1. 717-001 Prístrešok 8 000     

      Základná škola  9000 0 0 

41 09.6.0.2. 713-004 prístroje do ŠJ  9 000     

      Základná umelecká škola  8 000 0 0 

41 09.5.0. 713-001 Hudobný nástroj  8 000     

       Kapitálové výdavky celkom  29 000 0 0 
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Výdavkové finančné operácie    

 

Tvoria ich splátky úverov zo ŠFRB v sume 109 000 € a splátky istiny z lízingu 34 652 €.    

 

Názov finančnej operácie  2022 2023 2024 

Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A4 16 600 16 600 16 600 

Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A3 54 600 54 600 54 600 

Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A2 37 800 37 800 37 800 

Splátka istiny z lízingu  34 652 34 652 34 652 

Splátka Návratnej finančnej výpomoci      41 750 

Výdavkové finančné operácie celkom 143 652 143 652 185 402 

 

Celková bilancia rozpočtu mesta Nová Baňa 

 

  Návrh 2022 Návrh 2023 Návrh 2024 

Bežný rozpočet        

bežné príjmy 5 512 212 5 564 999 5 595 844 

bežné príjmy  RO 259 265 259 265 259 265 

bežné výdavky  2 862 099 2 670 147 2 688 942 

bežné výdavky RO 2 809 148 2 892 068 2 862 368 

prebytok/schodok 100 230 262 049 303 799 

        

Kapitálový rozpočet       

kapitálové príjmy 167 903 21 603 21 603 

kapitálové výdavky 559 785 140 000 140 000 

kapitálové výdavky RO 29 000 0 0 

prebytok/schodok -420 882 -118 397 -118 397 

        

Finančné operácie        

príjmové finančné operácie 464 304 0 0 

výdavkové finančné operácie 143 652 143 652 185 402 

prebytok/schodok 320 652 -143 652 -185 402 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný.  

Bežný rozpočet na rok 2022 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2022 je zostavený 

ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý príjmovou finančnou operáciou . Finančné 

operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu a príjmovou finančnou operáciou   

 

Návrh rozpočtu na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný.  

Bežný rozpočet na rok 2022 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2022 je zostavený 

ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.  Finančné 

operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.  

 

Návrh rozpočtu na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný.  

Bežný rozpočet na rok 2023 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2023 je zostavený 

ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu . Finančné 

operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.  

 

 

Prehľad o vývoji rozpočtu mesta za rok 2018 -2024 – je uvedený v prílohe č. 1.  
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Programový  rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2022-2024  

Rozpočet v roku 2022 je rozdelený do 10 programov, ktoré obsahujú podprogramy a projekty. Zdôrazňuje vzťah 

medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových 

programov, podprogramov a projektov.   

 

 

1. SAMOSPRÁVA                                                                       

Podprogram: 1.1. Správa mesta                                                                        

Podprogram: 1.2.  Zasadanie orgánov mesta                                                      

Podprogram: 1.3.  Členstvo v organizáciách a združeniach                                                      

Podprogram: 1.4.  Strategické  územné plánovanie , štúdie,                                                                

Podprogram: 1.5. Príprava a implementácia projektov                         

Podprogram: 1.6. Audit a kontrola                             

Podprogram: 1.7. Dlhová služba                                                                                                                    

Podprogram: 1.8. Matrika  

 

 

2.  CIVILNÁ OCHRANA  

Podprogram : 2.1. Civilná ochrana  

  

3. VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ 

Podprogram: 3. 1. Mestská polícia   

Podprogram: 3. 2. Požiarna ochrana 

 

 

4.  KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, CESTOVNÝ RUCH   

Podprogram : 4.1.   Správa  - Technické služby mesta    

Podprogram : 4.2.  Miestne komunikácie a doprava  

       Projekt :  4.2.1. Autobusové spoje  

        Projekt :  4.2.2. Miestne komunikácie  

        Projekt :  4.2.3. Cestná doprava       

Podprogram 4.3.  Propagácia a prezentácia mesta 

Podprogram 4.4. Informačné centrum 

 

 

5. ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE  

Podprogram: 5.1. Odpadové hospodárstvo  

      Projekt : 5.1.1. Nakladanie s KO – TS  

      Projekt : 5.1.2. Nakladanie s KO – mesto   

Podprogram: 5.2.  Odpadové vody  

Podprogram : 5.3. Ochrana životného prostredia  

 

  

6. PROSTREDIE PRE ŽIVOT 

Podprogram: 6.1.  Správa budov a majetku mesta  

Podprogram: 6.2. Verejná zeleň - TS 

Podprogram: 6.3. Verejné osvetlenie TS 

Podprogram: 6.4. Občianska vybavenosť  

                      Projekt 6.4.1. Verejné WC- TS 

                      Projekt 6.4.2.  Mestská tržnica   

                      Projekt 6.4.3. Adoptuj si zástavku  

                      Projekt 6.4.4. Parcitipatívny rozpočet  

 

  

7.  ROZVOJ MESTA    
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8.  ŠPORT, KULTÚRA a INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY  

Podprogram: 8.1. Rekreačné a športové služby  

                      Projekt 8.1.1. Dotácie 

                     Projekt 8.1.2. Cyklistické preteky  

Podprogram: 8.2. Správa štadióna 

Podprogram: 8.3. Ihriská a športoviská – TS 

Podprogram: 8.4. Kultúrne služby  

                      Projekt 8.4.1. Novobanský jarmok  

Podprogram: 8.5. Mestská knižnica 

Podprogram: 8.6. Banské múzeum 

Podprogram: 8.7. Mestský rozhlas 

Podprogram: 8.8. Vysielacie služby- SOZA 

Podprogram: 8.9. Pohrebné a cintorínske služby  

 

 

9. VZDELÁVANIE 

Podprogram: 9.1. Materská škola  

Podprogram: 9.2. Základná škola J. Zemana  

Podprogram: 9.3. Základná umelecká škola  

Podprogram: 9.4. Centrum voľného času  

Podprogram: 9.5. Cirkevné školské zariadenia  

Podprogram: 9.6. Gymnázium FŠ  

Podprogram: 9.7. Centrá voľného času       

 

 

10. SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY 

Podprogram: 10.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 

Podprogram: 10.2. Staroba 

Projekt: 10.2.1. Denné centrum seniorov LIPA 

Projekt: 10.2.2. Opatrovateľská služba 

Podprogram: 10.3. Rodina a deti 

Podprogram: 10.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 

Projekt: 10.4.1. Stravovanie a školské pomôcky pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi 

Projekt: 10.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci , sociálny taxík 
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Program 1: SAMOSPRÁVA 

 

Zámer programu  

Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Nová Baňa, 

plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou.  

 

Rozpočet programu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

1 016 259 908 566 951 016 

 

Komentár k programu  

Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou, 

daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, vydanie noriem a všetky ostatné 

aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod mesta Nová Baňa.  

Dôležitou súčasťou programu je účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie 

informovanosti a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych zasadnutiach a plánovanie rozvoja obce 

s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jeho občanov.  

 

 

Podprogram 1.1. Správa mesta  

 

Zámer podprogramu: Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy mesta Nová Baňa 

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Komentár k podprogramu :  

Podprogram  zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta  súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta  vo 

všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity primátora mesta  a mestského úradu .  

 

Finančné prostriedky vo výške 741 787 EUR predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, poistné a na tovary 

a služby - cestovné, energie, poštovné, telekomunikačné, materiál, palivá, poistenie, údržbu, všeobecné služby, 

stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistné objektov mesta, ... 

 

Rozpočet  podprogramu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

741 787 628 094 628 794 

 

V členení :  

 
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie  2022 2023 2024 

610- mzdy 391 473 369 430 369 430 

620- odvody  133 110 133 110 133 110 

630- tovary a služby v tom :  160 604 125 454 126 154 

631- cestovné  1 100 1 100 1 100 

632- energie , poštovné  34 450 34 450 34 450 

633- materiál 25 994 17 994 18 994 

634- dopravné  4 800 4 800 4 800 

635- údržba 37 650 20 450 20 000 

636- nájomné  100 100 100 

637- služby 56 510 47 010 47 010 

        

640 - transfery  56 600 100 100 

        

spolu  741 787 628 094 628 794 

 

 

Komentár k výdavkom 

Položka 630 Tovary a služby: 

Energie - výdavky budú použité na preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v celej budove MsÚ (vrátane 

priestorov matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, informačného centra).  

Vodné a stočné - je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, 

informačného centra).  

Poštové a telekomunikačné služby - výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované 

RTVS, poplatkov za 3 mobilné telefóny na paušál, poplatkov za pevné telefónne linky a internet. 

Interiérové vybavenie 
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Výpočtová technika  - nákup PC, monitorov , tlačiarní  

Všeobecný materiál - nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, ako sú 

obálky, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarní a do kopírky.  

Knihy, noviny a časopisy - predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Verejná správa, Isamospráva, 

Právo pre obce a predplatné časopisu ŠKOLA, Odpadové hospodárstvo.  

Reprezentačné - výdavky slúžia na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora mesta, kvety pre učiteľov na 

Deň učiteľov, zakúpenie kytíc a pohostenie a ocenenie najlepších žiakov mesta a ich učiteľov, pohostenie 

účastníkov akcie oslobodenia mesta a pod..  

Údržba výpočtovej techniky - poplatky za aktualizácie softvérov SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos 

úhrad do banky), DATALAN účtovníctvo a  elektronizácia služieb).  

Údržba prevádzkových strojov  

Údržba špeciálnych strojov  

Údržba budov - bežná údržba budovy mestského úradu  náter strechy na budove Msú  

Školenia - na vzdelávanie zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov.  

Špeciálne služby - finančné prostriedky budú využité na zaplatenie exekučných poplatkov, poplatkov za 

poskytovanie právnych služieb a za konzultačné služby.  

Poplatky, odvody, dane - výdavky sú určené na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov.  

Stravovanie - je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 2,60 eur z ceny 

jedálneho kupónu v hodnote 4,00 eur.  

Poistenie majetku - 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 - v zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 

1,05 % zo základne, ktorú tvoria funkčné platy.  

Odmeny na dohody - odmeny budú vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce.  

Poplatok za komunálne odpady  

 

Položka 640 Transfery  

Nemocenské – náhrady zamestnancov za  PN   

Transfer Právnickej osobe – úhrada nemajetkovej ujmy na základe rozhodnutia súdu  

 

Mestu Nová Baňa bol dňa 30.6.2021 doručený Rozsudok Okresného súdu Žiar nad Hronom  podľa ktorého súd 

priznal žalobcovi Trading universal Services, spol. s. r.o. zo žalovanej sumy vo výške 239 246,45 EUR 

s príslušenstvom ( úroky z omeškania )  sumu vo výške 56 078,55 EUR, úroky k 19.7.2021 predstavovali sumu 

46 405,38 EUR.  

Z dôvodu odvolania sa žalobcu Rozsudok nenadobudol právoplatnosť a celý spis bol postúpený na Krajský súd. 

Na základe skutočnosti, že žalobca sa odvolal len v časti Rozhodnutia týkajúcej sa výšky úrokov z omeškania , 

pričom  výška istiny zostáva nezmenená t. j. 56 078,55 EUR navrhujeme do návrhu rozpočtu zapojiť výdavky vo 

výške 56 100 EUR na úhradu nemajetkovej ujmy.       

   

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  

merateľný 

ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť efektívne  počet porád primátora 24 24 24 

riadenie mesta  za rok        

Zabezpečiť promptné  počet stavebných  300 300 300 
služby stavebného úradu  konaní  za rok       

 

 

Podprogram 1.2. Zasadanie orgánov mesta  

 

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť orgánov mesta  s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov. 

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Komentár k podprogramu :  

Podprogram  zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva.  

Finančné prostriedky vo výške 23 410 EUR predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, poistné a na tovary 

a služby - cestovné, materiál, nájomné, všeobecné služby, odmeny poslancov  

 

Rozpočet podprogramu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

23 410 23 410 23 410 
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V členení  :  
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie  2022  2023  2024  

610- mzdy 2 000 2 000 2 000 

620- odvody  5 640 5 640 5 640 

630- tovary a služby v tom :  15 770 15 770 15 770 

631- cestovné  350 350 350 

633- materiál 1 150 1 150 1 150 

636- nájomné  100 100 100 

637- služby 14 170 14 170 14 170 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť činnosť  počet zasadaní MsZ  6 6 6 
orgánov mesta  za rok        

 

Podprogram 1.3. Členstvo v organizáciách  

 

Zámer podprogramu:  Aktívna spolupráca mesta v rôznych združeniach podporujúcich rozvoj mesta  

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Komentár k podprogramu :  

Mesto je členom ZMO – žiarsky región, ZMOS, Združenia hlavných kontrolórov, Asociácie prednostov, asociácie 

komunálnych ekonómov, Region GRON, ZMO Mochovce, ZPOZ, Mikroregión Nová Baňa a Pohronská cesta.  

 Finančné prostriedky vo výške 15 400 EUR predstavujú členské príspevky do združení  10 400 EUR  a 5 000 

EUR príspevok na karanténnu stanicu .    

 

Rozpočet podprogramu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

15 400 15 400 15 400 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :   

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť aktívnu 

účasť v záujmových   počet členstiev  7 7 7 
 Združeniach   za rok        

 
 

Podprogram 1.4. Strategické a územné plánovanie 

 

Zámer podprogramu: Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste na základe jasne stanovených priorít 

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta 

Komentár k podprogramu :  

Podprogram  zahŕňa všetky činnosti potrebné k prevodom nehnuteľností.    

Finančné prostriedky vo výške 3 800 EUR predstavujú plánované bežné výdavky na  tovary a služby – inzerciu , 

vypracovanie GP, ZP, správne poplatky   

 

Rozpočet podprogramu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

3 800 3 800 3 800 

 

Ciele a merateľné ukazovatele:   

 

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť  

podklady k prevodu 
nehnuteľností  

počet geometrických 
plánov  za rok   6 6 6 
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Podprogram 1.5. Príprava a implementácia projektov 

 

 Zámer podprogramu: Rozvoj mesta, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu 

dostupných zdrojov a znalostí 

 Zodpovednosť: , Kancelária primátora , Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia 

a správy majetku mesta 

Komentár k podprogramu :  

Cieľom programu je zapájať sa prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov do možnosti 

získania finančných prostriedkov v nadväznosti na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Nová Baňa a strategické ciele mesta a zároveň následná implementácia úspešných projektov.    

 

Finančné prostriedky vo výške 24 000  EUR predstavujú plánované bežné výdavky na služby : prieskumné 

a projektové práce, archeologický prieskum, geologický prieskum a práce, poradensko-konzultačné služby, služby 

externého manažmentu na projekty pre čerpanie finančných prostriedkov z EÚ a na spracovanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), výdavky za proces verejného obstarávania ,výroba informačných 

tabúľ, tlmočnícka a prekladateľská činnosť, odmeny mimo PP, správne poplatky  

 

Rozpočet podprogramu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

24 000 30 000 30 000 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť kontinuitu  

 počet podaných  

projektov   5 6 7 

rozvoja mesta          

 

 

Podprogram 1.6. Audit a kontrola  

 

Zámer podprogramu:  Zodpovedná rozpočtová politika a účtovníctvo  

Zodpovednosť: Oddelenie finančné  

Komentár k podprogramu :  

Podprogram zahŕňa  monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta, audit hospodárenia mesta .  

Finančné prostriedky vo výške 4 450 EUR predstavujú plánované bežné výdavky na audit individuálnej 

a konsolidovanej účtovnej závierky.     

 

Rozpočet podprogramu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

4 450 4 450 4 450 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť nezávislý   Počet auditov   2 2 2 
audit mesta  za rok        

 

 

Podprogram 1.7. Dlhová služba  

 

Zámer podprogramu:  Zodpovedná fiškálna politika mesta   

Zodpovednosť: Oddelenie finančné  

Komentár k podprogramu:  

Finančné prostriedky vo výške  179 792  EUR sú určené na splátky istín a úrokov z  úverov na bytovky Štátnemu  

fondu rozvoja bývania  144 440 EUR a na splátky lízingu  35 352 EUR.  

 

Rozpočet podprogramu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

179 792 179 792 221 542 

 

V členení :  
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Názov finančnej operácie  2022 2023 2024 

Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A4 16 600 16 600 16 600 

Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A3 54 600 54 600 54 600 

Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A2 37 800 37 800 37 800 

Splátka istiny z lízingu  34 652 34 652 34 652 

Splátka Návratnej finančnej výpomoci      41 750 

  143 652 143 652 185 402 

Splátky úrokov - Hrádza A4 12 700 12 700 12 700 

Splátky úrokov - Hrádza A3 9 900 9 900 9 900 

Splátky úrokov - Hrádza A2 12 840 12 840 12 840 

Splátky úrokov - lízing 700 700 700 

  36 140 36 140 36 140 

 

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Realizovať splátky 

istiny z poskytnutých     Počet splátok   12 12 12 

dlhodobých úverov  za rok        

 

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Realizovať splátky 
lízingu  Počet splátok   12 12 12 

 za rok        

 

 

Podprogram 1.8. Matrika  

 

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti 

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Komentár k podprogramu :  

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie 

manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie 

zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod.. Činnosť matriky je v 

financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Nová Baňa decentralizačnú 

dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov v sume 15 390 eur.   

 

Finančné prostriedky vo výške 23 620 EUR predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary 

a služby: energie, poštovné, materiál,  školenia, ošatné, stravovanie .      

 

Rozpočet programu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

23 620 23 620 23 620 

 

V členení :  

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie  2022  2023  2024  

610- mzdy 15 900 15 900 15 900 

620- odvody  4 930 4 930 4 930 

630- tovary a služby v tom :  2 790 2 790 2 790 

631- cestovné  30 30 30 

632- energie , poštovné  800 800 800 

633- materiál 400 400 400 

635- údržba 30 30 30 

637- služby 1 530 1 530 1 530 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť činnosť 

matriky v meste  

 Počet občianskych 

obradov  30 30 30 

 za rok        
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Program 2: CIVILNÁ OCHRANA  

 

 

Zámer programu : Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti 

Zodpovednosť : Oddelenie správne  

Komentár k programu Program zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Nová Baňa na úseku civilnej 

ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Činnosti spojené s mimoriadnymi udalosťami. 

Finančné prostriedky vo výške  3 915 EUR predstavujú výdavky  na nákup materiálu , OPP a služieb v súvislosti 

s pandémiou COVID 19 , odmeny mimo PP, odvody zamestnávateľa.        

 

Rozpočet programu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

3 915 565 565 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :   

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť 
všestrannú   počet CO skladov   1 1 1 

ochranu obyvateľov         

 

 

 

Program 3: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  

 

 

Zámer programu : Bezpečné ulice pre obyvateľov a návštevníkov mesta, ochrana majetku a životného prostredia   

Komentár k programu : Program  zahŕňa činnosť mestskej polície, požiarnej ochrany 

 

Rozpočet programu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

170 375 172 423 172 423 

 

 

Podprogram 3.1. Mestská polícia   

 

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku ,životného prostredia a majetku občanov a mesta    

Zodpovednosť: Mestská polícia   

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa činnosť mestskej polície, požiarnej ochrany   

Finančné prostriedky vo výške  155 945  EUR sú určené na zabezpečenie činnosti mestskej polície.   

 

Rozpočet podprogramu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

155 945 160 893 160 893 

 

V členení :  
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie  2022 2023 2024 

610- mzdy 97 800 105 498 105 498 

620- odvody  35 100 37 000 37 000 

630- tovary a služby v tom :  23 035 18 385 18 385 

631- cestovné  0 0 0 

632- energie , poštovné  720 720 720 

633- materiál 6 375 4 375 4 375 

634- dopravné  3 700 3 700 3 700 

635- údržba 520 520 520 

636- nájomné  0 0 0 

637- služby 11 720 9 070 9 070 

        

640 - transfery  10 10 10 

        

spolu  155 945 160 893 160 893 

Bežné výdavky sú určené na mzdy a odvody pre 7 príslušníkov MsP, pracovné odevy, pohonné hmoty, servis a 

poistenie vozidiel, prevádzkové stroje, školenia, stravovanie a pod.    
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Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť ochranu osôb   počet uložených    200 150 100 
a majetku občanov a 

mesta blokových pokút       

 

 

Podprogram 3.2. Požiarna ochrana    

 

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov     

Zodpovednosť:   Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta 

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej 

legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. 

Finančné prostriedky vo výške  14 430  EUR sú určené na zabezpečenie činnosti DHZ.    

 

Rozpočet podprogramu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

14 430 11 530 11 530 

 V členení :  
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie  2022 2023 2024 

610- mzdy       

620- odvody  299 299 299 

630- tovary a služby v tom :  14 131 11 231 11 231 

631- cestovné  0 0 0 

632- energie , poštovné  3 559 3 659 3 659 

633- materiál 3 862 3 862 3 862 

634- dopravné  1 630 1 630 1 630 

635- údržba 100 100 100 

636- nájomné  0 0 0 

637- služby 4 950 1 950 1 950 

        

640 - transfery  0 0 0 

        

spolu  14 430 11 530 11 530 

 

V rámci bežných výdavkov je zahrnutá dotácia z PO SR v sume 3 000 €, ktorá bude použitá na špeciálny materiál 

a na pracovné odevy, ďalej sú to výdavky na  PHM, servis a údržbu, školenia, odmeny mimo PP  a vypracovanie 

projektu ,, Požiarna bezpečnosť stavieb “ v sume 3 000 € .  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :   

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Podporovať a rozvíjať  počet členov     52 52 52 

Činnosť DHZ  DHZ        

 

 

Program 4: KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, CESTOVNÝ RUCH   

 

Zámer programu : Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém, poskytujúci najvyššiu kvalitu 

a orientáciu na zákazníkov, bezpečné a kvalitné cesty.  Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí 

v meste pre obyvateľov a návštevníkov.  

Komentár k programu : Program  zahŕňa správu Technických služieb, miestne komunikácie a dopravu, 

propagáciu a prezentáciu mesta .   

 

Rozpočet programu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

507 909 524 507 524 507 

Podprogram 4.1. Správa Technických služieb     

 

Zámer podprogramu: Efektívna správa príspevkovej organizácie mesta      
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Zodpovednosť:   Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta 

a Technické služby  

Komentár k podprogramu:  

Finančné prostriedky vo výške  179 606  EUR sú určené na zabezpečenie činnosti príspevkovej organizácie – 

Technických služieb mesta Nová Baňa   t. j. mzdy, odvody, tovary a služby ( energie, materiál, údržba, stravovanie, 

sociálny fond, poplatky).    

 

Rozpočet podprogramu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

179 606 184 164 184 164 

v členení :   

 

PP 

P
/P
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  4.1.   41 04.1.1. Správa Technických služieb  179 606 184 164 184 164 

          610- mzdy  93 966 94 666 94 666 

          620- odvody  34 634 34 634 34 634 

          630- tovary a služby  48 864 54 864 54 864 

          640- odchodné 2 142 0 0 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť kvalitné    počet     30 30 30 

služby  zamestnancov        

 

 

 

Podprogram 4.2. Miestne komunikácie a doprava      

 

Zámer podprogramu:  Bezpečné a kvalitné cesty.   

Komentár k podprogramu :   

Zahŕňa všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov, parkovísk; výstavbu a 

vysporiadanie pozemkov pod výstavbu miestnych komunikácií; údržbu dopravného značenia v meste počas celého 

roka, správu verejných priestranstiev. Okrem uvedených činností mesto prispieva dopravnej spoločnosti na 

miestne autobusové  linky.  

 

Rozpočet podprogramu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

284 322 294 322 184 164 

 

 

Projekt  4.2.1. Autobusové spoje  

 

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta 

Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta  

 

Komentár k projektu : Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej   miestnej a 

prímestskej  hromadnej dopravy v meste . 

Finančné prostriedky vo výške 50 400 EUR   sú určené na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečení miestnej 

dopravy s vnútro obecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Malá Lehota cez Bukovinu, Kútovci a Ílend, v 

zmysle Dohody o poskytnutí prepravy . Výdavky sú stanovené odhadom približne v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom 2021.  

 

Rozpočet projektu  
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

50 400 50 400 50 400 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  
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    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť dopravnú    výška ročných  50 400 50 400 50 400 

obslužnosť mesta   nákladov mesta         

 

 

 

Projekt  4.2.2. Miestne komunikácie   

 

Zámer projektu: Bezpečné cesty, chodníky v meste  

Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k projektu : Projekt je zameraný na činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou 

mestských komunikácií a parkovacích miest. 

Finančné prostriedky vo výške 149 896 EUR sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na 

zabezpečenie úloh  na :  

- úseku údržby komunikácií vo výške 115 175 EUR ( mzdy, odvody, materiál, údržba, služby)a na úseku zimnej 

– úseku  zimnej údržby komunikácií vo výške 34 721  EUR ( nákup posypového materiálu, údržba strojov ).    

 

Rozpočet projektu  
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

149 896 159 896 159 896 

 

V členení :   

 

PP 

P
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  4.2.   41 04.5.1. Miestne komunikácie a doprava  149 896 159 896 159 896 

  4.2. 2 41 04.5.1. Miestne komunikácie  115 175 125 175 125 175 

          610- mzdy  55 642 55 642 55 642 

          620- odvody  19 585 19 585 19 585 

          630- tovary a služby  39 948 49 948 49 948 

  4.2. 2 41 04.5.1. Miestne komunikácie - zimná údržba 34 721 34 721 34 721 

          620- odvody  776 556 556 

          630- tovary a služby  33 945 33 945 33 945 

 

 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť údržbu ciest,     výška ročných  149 896 159 896 159 896 

chodníkov  nákladov mesta        

 

 

Projekt  4.2.3. Cestná doprava    

 

Zámer podprogramu: Bezporuchový vozový park a technika    

Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k projektu : Finančné prostriedky vo výške 84 026 EUR  sú určené vo forme príspevku pre Technické 

služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy vozidiel a majetku ( mzdy, odvody, údržba, poistenie) 

 

Rozpočet projektu  
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

84 026 84 026 84 026 

 

V členení :  

 

PP 
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P
ro

je

k
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Návrh 

2022 

Návrh 

2023 

Návrh 

2024 

  4.2.   41 04.5.1. Miestne komunikácie a doprava  84 026 84 026 84 026 

  4.2. 3 41 04.5.1. Cestná doprava  84 026 84 026 84 026 

          610-mzdy 42 904 42 904 42 904 

          620- odvody 15 652 15 652 15 652 

          630- tovary a služby  25 470 25 470 25 470 

 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť bezporuchovú      

počet  používaných 

vozidiel  36 36 36 
prevádzku  vozidiel a 

techniky a techniky        

 

 

Podprogram 4.3.  Propagácia a prezentácia mesta       

 

Zámer podprogramu: Prezentácia a propagácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta pre 

návštevníkov a obyvateľov mesta   

Zodpovednosť : oddelenie kultúry, športu a Mestskej knižnice  

Komentár k podprogramu :  Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované Mestom Nová Baňa na jeho 

prezentáciu – účasť na odborných veľtrhoch, podujatiach pre verejnosť, realizáciu prospektov, príležitostných 

tlačovín, bulletinov a pod. určených k príležitostným akciám, propagáciu mesta na predmetoch bežnej spotreby, 

prostredníctvom reklamných a prezentačných predmetov, prostredníctvom médií, informovanosť občanov 

prostredníctvom mestských novín .  

    

Finančné prostriedky vo  výške 25 325 EUR   sú určené na mzdy, odvody, propagačný materiál (letáky, banery..), 

údržbu SIS, doménu, všeobecné služby, stravovanie,    

Rozpočet podprogramu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

25 325 27 365 27 365 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :   

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť pravidelnú 

informovanosť občanov o        počet  vydaní  12 12 12 

Udalostiach v meste  novín       

 

 

Podprogram 4.4.  Informačné centrum        

 

Zámer podprogramu: Kvalitné informačné služby mesta    

Zodpovednosť : oddelenie kultúry, športu a Mestskej knižnice  

Komentár k podprogramu :  Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností, ktorých cieľom je propagovať mesto a 

zabezpečiť kvalitné informácie pre jeho návštevníkov – kvalitné informačné služby informačného centra, 

vydávanie turistických informačných materiálov a materiálov poskytujúcich informácie o kultúrnych podujatiach 

v meste.   

Finančné prostriedky vo  výške 18 656 EUR  sú hradené z príjmov z podnikateľskej činnosti mesta a sú určené  

na mzdy, odvody,  energie v ubytovacích zariadeniach mesta, materiál, všeobecné služby, stravovanie, poplatky .     

Rozpočet podprogramu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

18 656 18 656 18 656 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :   

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  

cieľová 

hodnota  cieľová hodnota  
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    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť turisticky 

a kultúrny servis  

prostredníctvom IC      Počet návštevníkov   2 000 2 100 2 200  

        

 

 

 

Program 5: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

 

Zámer programu : Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta 

Komentár k programu :  Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením 

zdravého, príjemného a priateľského prostredia v meste Nová Baňa s dôrazom na ochranu životného prostredia.  

Adresný systém odpadového hospodárstva – zvoz a odvoz odpadu, likvidácia odpadu a riešenie problému 

nelegálnych skládok tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.  

V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov: Odpadové a vodné 

hospodárstvo, Ochrana životného prostredia.    

 

Rozpočet programu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

366 385 366 385 366 385 

 

 

Podprogram 5.1.  Odpadové hospodárstvo        

 

Zámer podprogramu: Maximálne adresný systém odpadového hospodárstva zodpovedajúci subjektívnym 

predstavám jednotlivcov so zreteľom na zachovanie a ochrany životného prostredia 

Zodpovednosť :  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k podprogramu :  Program zahŕňa všetky činnosti súvisiace s nakladaním  komunálneho odpadu, 

zberu veľkoobjemového odpadu.   

 

Rozpočet podprogramu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

335 245 335 245 335 245 

 

Projekt  5.1.1. Nakladanie s komunálnym odpadom – TS     

 

Zámer projektu:  : Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva   

Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k projektu : zabezpečenie prevádzky a údržby zhromaždísk, zberných dvorov triedených a 

netriedených odpadov v k. ú. Mesta Nová Baňa v rozsahu platného VZN, odvozu odpadu kuka vozmi, triedeného, 

vrecovaného odpadu, zvoz a úpravu bioodpadu zo záhrad, verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu vo 

veľkoobjemových kontajneroch a náklady na zber odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní a podľa potreby na 

odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v katastrálnom území mesta. 

Finančné prostriedky vo výške 202 407 EUR  sú určené vo forme príspevku pre Technické služby mesta na 

nakladanie s :  

- komunálnym odpadom vo výške 152 928 EUR  ( mzdy, odvody, materiál, údržba, poistenie, služby ) 

- veľkoobjemovým odpadom vo výške 49 479 EUR ( mzdy, odvody, materiál, údržba, služby)  

 

Rozpočet projektu  
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

202 407 202 407 202 407 

 

 

 

 

 

V členení :  

 

PP 

P
/P
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j 
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P
ro

je

k
t 

Návrh 

2022 

Návrh 

2023 

Návrh 

2024 

  5.1. 1 41 05.1.0. Nakladanie s KO - TS 202 407 202 407 202 407 

          Nakladanie s KO  152 928 152 928 152 928 

          610- mzdy 71 524 71 524 71 524 

          620- odvody 25 842 25 842 25 842 

          630- tovary a služby 55 562 55 562 55 562 

  5.1 1 41 05.1.0. Veľkoobjemový odpad 49 479 49 479 49 479 

          610- mzdy 31 642 31 642 31 642 

          620- odvody 11 337 11 337 11 337 

         630- tovary  a služby 6 500 6 500 6 500 

 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Efektívny zvoz odpadov 

Celkové náklady na 

zber a odvoz odpadu   202 407 202 407 202 407  

 ročne        

 

 

 

Projekt  5.1.2. Nakladanie s komunálnym odpadom – mesto     

 

Zámer projektu :  Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste    
Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k projektu : Finančné prostriedky vo výške 132 838 EUR  sú určené na  :  

- úhradu poplatku za uloženie  vo výške 120 000 EUR   

- úhradu  splátky lízingu vo výške 12 588 EUR z toho poistenie vo výške  4 597  a DPH  7 991 EUR  

- materiál vo výške 250 EUR ( sáčky na bioodpad, vrecia na odpad...)  

 

 

Rozpočet projektu  
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

132 838 132 838 132 838 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Znížiť množstvo odpadu 
ukladaného na skládku 

Objem odvezeného 
odpadu  na skládku  2 125 2 100 2 070  

 ročne v tonách       

   

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  

cieľová 

hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zvýšiť objem separovaného 

zberu      

Objem vyseparovaného 

odpadu ročne v tonách    1 200 1 250 1 300  

        

 

 

 

 

 

 

 

Podprogram 5.2.  Odpadové vody 

       

Zámer podprogramu :  Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami  
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Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k podprogramu :  Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť o odpadové vody : zrážkové, ČOV, 

kanalizácie, vodnú nádrž Tajch. V zmysle Zmluvy je dohodnutá redukovaná plocha  21 099 m2 verejných 

komunikácií, chodníkov, parkovísk, spevnených plôch vo vlastníctve mesta.  

Finančné prostriedky vo výške 29 940 EUR sú určené na : poplatok za zrážkové vody 21 500 EUR, energie ČOV 

1600 EUR , služby 6 440 EUR (každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch – zabezpečenie výkonu 

technicko-bezpečnostného dohľadu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, agenda súvisiaca s prevádzkou 

ČOV), poistenie ČOV 400 EUR.   

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

29 940 29 940 29 940 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Znížiť odbornú prehliadku 

nádrže Tajch 

Počet odborných 

prehliadok  2  2  2   

 ročne        

 

 

Podprogram 5.3.  Ochrana životného prostredia 

       

Zámer podprogramu : Identifikácia  majiteľov pozemkov a ochrana verejnej zelene     

Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k podprogramu :  Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na identifikáciu majiteľov zaburinených 

pozemkov a ochranu zelene.  

Finančné prostriedky vo výške 1 200 EUR sú určené na odmeny mimo PP a odvody .  

 

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

1 200 1 200 1 200 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť  ochranu zelene 
Počet identifikovaných 
majiteľov pozemkov  3  4  5   

         

 

 

 

Program 6:  PROSTREDIE PRE ŽIVOT  

 

Zámer programu : Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta 

Komentár k programu :  Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením 

zdravého, príjemného a priateľského prostredia v meste Nová Baňa s dôrazom na ochranu životného prostredia.  

V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov: Správa budov 

a majetku mesta, verejná zeleň a občianska vybavenosť     

 

Rozpočet programu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

458 542 360 092 360 092 

 

 
Podprogram 6.1.  Správa budov a majetku mesta  

       

Zámer podprogramu : Efektívne a prehľadné využitie majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa     
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Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k podprogramu :Podprogram zahŕňa všetky činnosti súvisiace so správou nehnuteľností vo 

vlastníctve mesta.  Finančné prostriedky vo výške 218 921 EUR sú určené na prevádzku prenajímaných priestorov 

a plánované opravy.   

 

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

218 921 138 371 138 371 

V tom :  

1.  prevádzka prenajímaných priestorov vo výške 80 621 eur a to na :    

- energie 41 236 eur, vodné, stočné 7 350 eur, materiál 1 100 eur , mobiliár a zeleň  do radničného parku 8 000 

eur,    prepravné 100 eur, údržba 300 eur, nepredvídané opravy 12 000 eur,  služby 9 400 eur, nájomné 1 235 eur   

 

2. plánovaná údržba 138 200 eur zahŕňa : 

- výmena okna a dverí Banícka 1 ( prevádzka kaderníctva  v sume 1 400 eur,  

- oprava  stropu a maľovanie miestností Školská 25 v sume 1 400  eur, 

- výmena okien a dverí Školská 25 v sume 22 000 eur,  

- oprava fasády Školská 25 v sume 5 000 eur,   

- výmena WC a prietokové ohrievače Bernolákova 13 v sume 3 000 eur,  

- oprava strechy a zvodových rúr v sume 12 000 eur,  

- oprava dažďovej kanalizácie Kultúrne centrum  v sume 2 000 eur,  

- vstupná dvojkrídlová brána A. Kmeťa 11 v sume 1 400 eur,  

- náter časti strechy A. Kmeťa 11 v sume 2 000 eur,  

- výmena okien a dverí A. Kmeťa 11 v sume 7 200 eur,  

- výmena okien a dverí Bernolákova 11 v sume 60 000 eur,  

- výmena plynového kotla a rozvodov Banícky dom Mariánska v sume 3 500 eur,  

- výmena nefunkčných gamatiek Cintorínska 3 v sume 2 300 eur  

- kuchynka, javisko KD Štále v sume 3 000 eur    

    

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť  efektívne 

využitie nebytových 
priestorov 

Počet prenajímaných 
budov   13  13  13   

         

 

 
Podprogram 6.2.  Verejná zeleň - TS  

       

Zámer podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a 

atraktívnom prostredí      
Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta   

Finančné prostriedky vo výške 137 528 EUR sú určené formou príspevku pre Technické služby mesta  

 

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

137 528 121 628  121 628 

 

V členení :  

 

 

 

 

 

 

PP 

P
/P
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Návrh 

2022 

Návrh 

2023 

Návrh 

2024 
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  6.2.   41 06.2.0. Verejná zeleň - TS 137 528 121 628 121 628 
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          610-mzdy 63 353 63 353 63 353 

          620-odvody 23 000 23 000 23 000 

          630- tovary a služby 51 175 35 275 35 275 

 

V tom :   

-  bežné výdavky vo výške 121 628 EUR na údržbu verejnej zelene ( sadovnícky, letničkový materiál, strihanie 

živých plotov, kosenie, likvidácia burín ...)  

-  účelové  bežné výdavky vo výške 15 900 EUR  : mobiliár do parkov 900 eur, vypilovanie stromov dodávateľský 

spôsobom 5 000 eur, kosenie dodávateľským spôsobom 10 000 eur.     

 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť  komplexnú 

starostlivosť o verejnú zeleň 

na území mesta  

Celková výmera 

udržiavanej verejnej 

zelene v m2 440 000  440 000  440 000  

         

 

 

Podprogram 6.3.  Verejné osvetlenie - TS   

       

Zámer podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia        
Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO)  

v meste Nová Baňa. Podprogram ďalej zahŕňa zabezpečenie svetelnej vianočnej výzdoby.     

Finančné prostriedky vo výške 70 227 EUR sú určené formou príspevku pre Technické služby mesta.   

 

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

70 227 68 227  68 227 

 
V členení :  

 

PP 

P
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  6.3.   41 06.4.0. Verejné osvetlenie - TS 70 227 68 227 68 227 

          610-mzdy 13 200 13 200 13 200 

          620- odvody 4 647 4 647 4 647 

          630- tovary a služby 52 380 50 380 50 380 

 

V tom :  

- bežné výdavky vo výške 68 227 eur ( mzdy, odvody, energie, údržba, materiál, služby ) 

- účelové bežné výdavky vo výške 2 000 eur na opravu vianočného osvetlenia  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť   efektívne 

fungovanie VO v  meste  

Počet funkčných 

svetelných bodov  1 355  1 355 1 355  

         

 

 

Podprogram 6.4.  Občianska vybavenosť    

       

Zámer podprogramu :         
Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   
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Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie 

čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta . Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do 

nasledujúcich projektov: verejné WC, mestská tržnica, adoptuj si zástavku a participatívny rozpočet     

  

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

31 866 31 866  31 866 

 
 

Projekt  6.4.1. Verejné WC     

 

Zámer projektu : Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety      
Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k projektu :  Projekt predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky WC v meste.   

Finančné prostriedky vo výške 25 866  EUR  sú určené  vo forme príspevku Technickým službám.  

 

Rozpočet projektu  
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

25 866 25 866 25 866 

 

V členení :  

 

PP 
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  6.4.   41 06.6.0. Verejné WC 13 231 13 231 13 231 

          610- mzdy 13 231 13 231 13 231 

          620- odvody 6 862 6 862 6 862 

          630- tovary a služby 3 781 3 781 3 781 

          640- odchodné 1 992     

 

Celkové výdavky na zabezpečenie dvoch  prevádzok verejných WC a to na námestí a na ul. Cintorínska sú 

plánované vo výške 33 366 eur. Rozdiel medzi poskytnutým príspevkom a skutočnými výdavkami je v sume 

7 500 eur, ktorý bude vykrytý z vlastných príjmov TS.      

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť funkčnú 

prevádzku verejných WC Počet verejných WC 2  2  2  

        

 

 

Projekt  6.4.2. Mestská tržnica  - TS    

 

Zámer projektu : Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách       
Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k projektu :  Projekt predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky mestskej tržnice a súčasne 

správu príležitostných trhov.   
Finančné prostriedky vo výške 0  EUR    

 

Rozpočet projektu  
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

0 0 0 

 

Celkové výdavky na zabezpečenie mestskej tržnice  sú plánované vo výške  2 000eur, ktoré budú hradené 

z vlastných príjmov TS.        

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  
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    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť efektívnu 
prevádzku mestskej knižnice 

Počet prevádzkovaných 
tržníc 1  1  1  

        

 

 

Projekt  6.4.3. Adoptuj si zástavku     

 

Zámer projektu : Maximálna podpora občanom, ktorým záleží na okolí domov, bytoviek   

Zodpovednosť:  Kancelária primátora,  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a 

správy majetku mesta,    

Komentár k projektu :  Projekt predstavuje  materiálne vybavenie na skrášlenie autobusovej zástavky ( farby, 

drevo, kvety....)   
Finančné prostriedky vo výške 1 000  EUR sú určené pre občanov, ktorí sa zapoja do projektu ,, Adoptuj si 

zástavku“    

 

Rozpočet projektu  
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

1 000 1 000 1 000 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Skultúrniť a skrášliť 
autobusové zástavky   

Počet adoptovaných 
zastávok  2  3  4  

        

 

 

Projekt  6.4.4. Parcitipatívny rozpočet     

 

Zámer projektu : Maximálna podpora občanom, organizáciám ,  ktorým záleží na svojom okolí   

Zodpovednosť:   Kancelária primátora, Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a 

správy majetku mesta,    

Komentár k projektu :  Projekt predstavuje komunitný projekt s verejnoprospešným účelom.      
Finančné prostriedky vo výške 5 000  EUR sú určené pre úspešné projekty.    

 

Rozpočet projektu  
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

5 000 5 000 5 000 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Podporiť verejnoprospešné 

projekty     

Počet podporených 

projektov 2  2  2  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 7:  ROZVOJ MESTA  

 

Zámer programu : Strategické plánovanie, zmena prístupu k zostavovaniu rozpočtu so zameraním sa na 

strednodobé a dlhodobé ciele a zámery. 
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Komentár k programu :  Program zahŕňa prípravu a realizáciu investičných akcií Mesta Nová Baňa na úseku 

cestnej dopravy – projektové dokumentácie a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, odpadového hospodárstva, 

bývania a občianskej vybavenosti , vzdelávania, prevencie kriminality .  

Finančné prostriedky vo výške 559 785  EUR sú určené na kapitálové výdavky mesta     

 

Rozpočet programu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

559 785 140 000 140 000 

v tom :  

1. Nákup softvéru, hardvéru v sume 8 000 eur - Súčasnému  serveru skončila platnosť podpory v roku 2018   

2. Kamerový systém v sume 16 000 eur – v prípade schválenia žiadosti budú výdavky hradené  z projektu  

3. Kamerový systém v sume 7 500 eur – kamerový systém bude inštalovaný na Banícke námestie  

 

4. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v sume 50 700 eur  

Modernizácia objektu požiarnej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa zahŕňa: úpravu 

a odvodnenie dvorovej plochy a vstupov do budov, vybudovanie novej prípojky vody z dôvodu havarijného stavu 

pôvodnej prípojky a pripojenie garáže na vodu a ústredné kúrenie, výstavbu prístrešku pre hasičskú techniku, 

zautomatizovanie vstupnej brány pre bezpečný a rýchly výjazd hasičskej techniky k hláseným prípadom.   

Financovanie : z dotácie 41 964 a z vlastných zdrojov 8 736  

 

5. Rekonštrukcie miestnych komunikácií, vybudovanie odstavných a spevnených plôch, chodníkov, mostov   

v sume 388 000 eur  :  

-MK : Čierny Lúh 55 000 , Kolibská 36 400 , Švantnerova 82 500 , Nálepkova 38 100,  Štefankova 46 000,    

           Sadovnícka 40 000      

- spevnená plocha  ul. Štúrova 28 000 eur,  

- odstavná plocha  ul. Nábrežná 40 000 eur   

-  most pri ZŠ 20 000  

- chodník ul. Kolárova 2 000 eur  

 

6. Splátky lisu  v sume 6 585 eur  

 

7 Kontajnerové stojiská Tajch , ul. Nábrežná v sume 10 000 eur  

 

 

8. Prípojka NN na ul. Pod Sekvojou v sume 43 000 eur  

Investícia bola schválená v 6 zmene rozpočtu vo výške 40 000 eur. Následne mesto uzatvorilo zmluvu 

o spolupráci,  ale k samotnej realizácií nedošlo a preto sa celá investícia posúva do návrhu rozpočtu na rok 2022.     

Finančné prostriedky budú použité na projektovú dokumentáciu, inžiniersku činnosť, vybudovanie 

elektroenergetického zariadenia , kolaudačné rozhodnutie a majetkovoprávne vysporiadanie. Po ukončení diela 

mesto uzatvorí kúpnu zmluvu s prevádzkovateľom ako kupujúcim. Kúpna cena za Stavbu  bude určená na základe 

znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí Prevádzkovateľ na vlastné náklady .   

 

9. Projekt ZŠ – modernizácia knižnice a vybudovanie oddychovej zóny v sume 30 000 eur   

ZŠ podala projekt zameraný na modernizáciu knižnice a vybudovanie oddychovej zóny. V prípade schválenia 

žiadosti budú výdavky hradené z projektu.    

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť realizáciu 

investičných akcií mesta      

Počet realizovaných 

investičných akcií  9  5  5  

        

 

 

 

Program 8:  ŠPORT, KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY  

 

Zámer programu : Rozsiahly výber športových, kultúrnych a spoločenských  aktivít podľa dopytu, želaní a 

rozhodnutí obyvateľov mesta  
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Komentár k programu :  Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na  podporu  rozvoja 

športu a poskytovanie čo najkvalitnejších  kultúrnych a spoločenských služieb  pre obyvateľov mesta .  

 

 

Rozpočet programu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

271 499 280 339 280 289 

 

 

 

Podprogram 8.1.  Rekreačné a športové služby     

       

Zámer podprogramu : Vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj športu            
Zodpovednosť:  odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice    

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na podporu rozvoja 

športu  

Finančné prostriedky vo výške  7 970 EUR sú určené na zabezpečenie rekreačných objektov – chata Tajch, 

organizovanie športových a rekreačných podujatí ( Zimný prechod Pohronským Inovcom, Tajchová osmička, Do 

práce na bicykli....)    

  

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

 7 970 7 970  7 970 

 

V tom :  

Energie 320 eur, voda na zavlažovanie štadióna 1 000 eur,  materiál na športové podujatia 300 eur, honoráre, ceny 

5600 eur, odmeny mimo PP, odvody 50 eur.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť športové 
podujatia      

Počet realizovaných 
športových podujatí   6  6  6  

 za rok        

 

Projekt  8.1.1. Dotácie      

 

Zámer projektu :  Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt   
Zodpovednosť:   odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice       

Komentár k projektu :  Projekt podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých 

realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity.       

Finančné prostriedky vo výške 60 000  EUR sú dotácie určené na činnosť klubov, podporu športu pre združenia 

a iné organizácie.      

 

Rozpočet projektu  
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

60 000 55 000 55 000 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Podporiť široké spektrum 

športových aktivít pre deti, 
mládež a dospelých      

Počet podporených 
žiadostí  15  15  15  

        

 

 

Projekt  8.1.2. Cyklopretek       

 

Zámer projektu :  Vytvorenie optimálnych podmienok na cyklopretek V4    
Zodpovednosť:   odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice       

Komentár k projektu : Projekt podporuje medzinárodné preteky V4 Bycikle race Grand Prix Slovakia        
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Finančné prostriedky vo výške 15 000  EUR sú  určené na zabezpečenie cyklistických pretekov ( materiál, 

občerstvenie, služby, odmeny, poistenie)       

 

Rozpočet projektu  
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

15 000 15 000 15 000 

 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť bezproblémový 

priebeh cyklistických  
pretekov       Realizácia pretekov    áno  áno Áno  

        

 

Podprogram 8.2.  Správa štadióna  - TS    

       

Zámer podprogramu :  Funkčný priestor pre športové a rekreačné aktivity športovcov a obyvateľov mesta     

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta,    

Technické služby     

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta    

Finančné prostriedky vo výške 18 980 EUR sú určené formou príspevku pre Technické služby na zabezpečenie 

prevádzky štadióna ( energie, materiál, údržba, služby).  

  

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

 18 980 18 980  18 980  

 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť udržiavaný areál      

Veľkosť udržiavanej  

hlavnej plochy kosením 
v m2 12 000  12 000  12 000  

         

 

 

Podprogram 8.3.  Ihriská a športoviská   - TS    

       

Zámer podprogramu :  Udržiavané ihriská a športoviská     

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta,    

Technické služby     

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta    

Finančné prostriedky vo výške 13 558 EUR sú určené formou príspevku pre Technické služby na zabezpečenie 

prevádzky športovísk a ihrísk.   

  

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

13 558 13 558  13 558  

 

 

 

 

 

 

 

V členení :  

 

PP 

P
/P
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Návrh 

2022 

Návrh 

2023 

Návrh 

2024 
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t 

  8.3.   41 08.1.0. ihriská a športoviská -TS 13 558 13 558 13 558 
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          ihriská, športoviská 1 400 1 400 1 400 

          630- tovary a služby  1 400 1 400 1 400 

          Tajch  12 158 12 158 12 158 

          610- mzdy 4 354 4 354 4 354 

          620- odvody 1 639 1 639 1 639 

          630- tovary a služby  6 165 6 594 6 594 

 

V tom :  

1. Rekreačné stredisko Tajch vo výške 12 158 eur ( mzdy, odvody, materiál, údržba ) 

2. Ihriská a športoviská vo výške 1400 eur ( materiál, údržba a revízie)   

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť udržiavané 

ihriská       

Počet udržiavaných 

ihrísk  8  8  8  

         

 

 

Podprogram 8.4. Kultúrne služby       

       

Zámer podprogramu :  Rozsiahly výber kultúrnych aktivít mesta Nová Baňa     

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice       

Komentár k podprogramu:  Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v meste - 

organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrnych stredísk, 

financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.   

Finančné prostriedky vo výške 84 830 EUR sú zabezpečenie a organizáciu kultúrnych podujatí.  

 

  

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

84 830 104 760  104 710  

V tom :  

1. Kultúrne služby vo výške 82 760 eur  sú určené na :    

mzdy, odvody, energie , honoráre účinkujúcim, občerstvenie, ceny na rôzne podujatia ( napr. Novobanskí 

heligónkari, Melekova divadelná Nová Baňa ) , materiál , stravovanie , odmeny mimo PP, transfery – dotácie 

občianskym združeniam, jednotlivcom , nemocenské dávky     

 

2. ZPOZ vo výške 2 070 eur sú určené na zabezpečenie občianskych obradov ( občianske pohreby, slávnostné 

obrady pri životnom jubileu) a to na materiál, občerstvenie, ošatné .   

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Podpora kultúrno 

spoločenských aktivít       

Počet usporiadaných 

podujatí za rok   30  35  40  

         

 

Projekt  8.4.1. Novobanský jarmok       

 

Zámer projektu :  Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel       
Zodpovednosť:   odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice       

Komentár k projektu : Projekt predstavuje kultúrnu akciu s dlhodobou tradíciou           

Finančné prostriedky vo výške 26 086  EUR sú  určené na zabezpečenie  Novobanského jarmoku, na prezentáciu 

ľudových umelcov. Najväčšou položkou sú pestré, profesionálnejšie a tým aj náročnejšie kultúrne programy, 

prenájom profesionálnej tribúny s osvetlením a veľkoplošného party stanu na tržnicu tiež s osvetlením, LED 

obrazovka a propagácia. 

     

Rozpočet projektu  
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

26 086 26 086 26 086 
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Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť prezentáciu 
miestnej kultúry a remesiel       Počet  remeselníkov    40  40 40  

        

 

Podprogram 8.5. Mestská knižnica        

       

Zámer podprogramu :  Podpora vzdelanostných aktivít  

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice       

Komentár k podprogramu:            
Finančné prostriedky vo výške 34 435 EUR sú  na zabezpečenie prevádzky mestskej knižnice   

  

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

34 435 34 435  34 435  

V tom :  

Mzdy 10 400 eur, odvody 3 993 eur, cestovné 150 eur,  energie 8 300 eur , materiál 6 370 eur ( interiérové 

vybavenie, všeobecný materiál, výpočtová technika, knihy, časopisy, softvér, licencie ), údržba 1 700 eur  

(výpočtovej techniky, prev. strojov a budov), služby 3335 eur ( školenia, honoráre, všeobecné služby, poplatky, 

stravovanie, poistné, odmeny mimo PP),    

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť dostupnosť 

krásnej a odbornej literatúry  

Počet registrovaných 

čitateľov 700  700  700  

         

 

 

Podprogram 8.6. Banské múzeum        

       

Zámer podprogramu : Zachovávanie banských tradícií, bansko-technických zariadení a artefaktov viažucich sa 

k baníctvu, propagácia i prezentácia baníckej histórie pre ďalšie generácie, zvýšenie záujmu laickej, ale aj 

odbornej verejnosti zaujímajúcej sa o banícke a technické pamiatky v meste.   

Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta      

Komentár k podprogramu:            
 V roku 2022 sa plánuje pokračovať už v začatých prácach z roku 2021 . Finančné prostriedky zatiaľ neboli 

schválené .    

  

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

   

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

       

        

 

 

Podprogram 8.7. Mestský rozhlas - TS         

       

Zámer podprogramu :  Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta   
Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta 

a Technické služby     

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta 

prostredníctvom miestneho rozhlasu.          
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Finančné prostriedky vo výške 6 070 EUR sú  určené vo forme príspevku  Technickým službám mesta.   

  

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

6 070 2 870 2 870 

 

Výdavky sú určené na opravu mestského rozhlasu. 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. V roku 2022 sú výdavky vo výške 6 070 eur, z toho účelové vo výške 3 200 eur 

určené na zakúpenie dosky a elektroniku hlásiča.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť kvalitné a široko 

dostupné vysielanie 

mestského rozhlasu 

Počet funkčných 

reproduktorov  143  143  143 

        

 

 

Podprogram 8.8. Vysielacie služby - SOZA         

       

Zámer podprogramu :   Používanie hudobnej produkcie počas kultúrno spoločenských podujatí mesta  

Zodpovednosť:   odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice          

Komentár k podprogramu:    

Finančné prostriedky vo výške 1 400 EUR sú  určené na poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému.  

Mesto platí autorské odmeny za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzobníka SOZA v 

súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobných dielam na území SR 

vydaným MK SR.   

 

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

1 400 1 300 1 300 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť legálne 

používanie akejkoľvek 

hudobnej produkcie  

Počet podujatí 

s použitím hudobnej 

produkcie  10  10  10 

        

 

Podprogram 8.9. Pohrebné a cintorínske služby - TS         

       

Zámer podprogramu :  Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce 

Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta 

a Technické služby               

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný 

odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu cintorína a domu smútku  t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, 

zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, 

evidencia pochovaných a pod. 

Finančné prostriedky vo výške 3 170 EUR sú  určené vo forme  príspevku  Technickým službám mesta.  

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

3 170 3 170 3 170 

Celkové výdavky na správu cintorína  sú plánované vo výške 25 470  eur. Rozdiel medzi poskytnutým príspevkom 

a skutočnými výdavkami je v sume 22 300 eur, ktorý bude vykrytý z vlastných príjmov TS.      

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 
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Zabezpečiť vysokokvalitné 

cintorínske a pohrebné 
služby 

Celkový počet 

udržiavaných 
hrobových miest 2725 2725 2725 

        

 

 

Program 9:  VZDELÁVANIE  

 

Zámer programu : Moderné materské a základné školy, základná umelecká škola a školské zariadenia 

poskytujúce kvalitné predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie, primárne umelecké a nižšie 

sekundárne umelecké vzdelanie so zameraním na rozvoj talentu detí a žiakov   

 

Komentár k programu :  Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, 

kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v meste Nová Baňa vrátane zabezpečenia 

dostupného stravovania v školskej jedálni pri základnej  a materskej škole a v neposlednom rade financovanie 

voľno – časových aktivít detí a študentov. V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program 

Vzdelávanie podprogramy Materská škola, Základná škola, Voľno časové vzdelávanie.  

 

Rozpočet programu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

2 897 610 2 951 530 2 921 830 

 

 

Podprogram 9.1. Materská škola          

       

Zámer podprogramu : Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov    

Zodpovednosť : riaditeľka  

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre 

zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj 

osobnosti dieťaťa.  

 

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

876 260 947 180 917 480 

 

V členení :  

Druh  Zdroj Ekonomická Názov položky Návrh  Návrh  Návrh  

rozpočtu   klasifikácia   2022 2023 2024 

      Bežné výdavky        

  41 610 Mzdy  473 400   548 100   548 100   

  41 620 Poistné spolu 170 200   196 520   196 520   

  41 630 Tovary a služby spolu 134 300   115 500   115 500   

  41 640 Transfery  2 260   60   60   

      spolu  780 160   860 180   860 180   

              

  46 700 Kapitálové výdavky 12 000   0   0   

      originálne kompetencie spolu  792 160   860 180   860 180   

              

  111 610 Mzdy  19 800   22 000   0   

  111 620 Poistné spolu 7 000   7 700   0   

  111 630 Tovary a služby spolu 11 300   11 300   11 300   

      prenesené kompetencie  spolu 38 100   41 000   11 300   

              

  72f 630 Potraviny  46 000   46 000   46 000   

          0   0   

      spolu  876 260   947 180   917 480   

Z celkových bežných výdavkov 876 248 EUR bude 38 100 EUR hradené zo ŠR na predškolákov 46 000 EUR 

bude hradené stravníkmi a 792 148 EUR bude hradené z rozpočtu mesta. Kapitálové výdavky vo výške 12 000 

EUR  budú hradené z rozpočtu mesta .  

Bežné výdavky vo výške 864 260 eur  sú určené na mzdy, odvody, energie, vodné stočné, poštovné, materiál, 

výpočtovú techniku, knihy a časopisy , údržbu strojov, prístrojov a budov, všeobecné služby, poplatky a odvody, 

stravovanie, potraviny a odchodné .    
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Kapitálové výdavky vo výške 12 000 eur  sú plánované na prístrešok 8 000 eur a na pracovné stroje do  školskej  

jedálne 4 000 eur ( nerezová škrabka a profi umývačka )   

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť kvalitný 

výchovnovzdelávací proces 

v materskej škole  

Počet detí 

navštevujúcich 

materskú školu  203  203  203 

        

 

 

Podprogram 9.2. Základná škola Jána Zemana          

       

Zámer podprogramu :  Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom 

výchovnovzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov   

Zodpovednosť : riaditeľka  

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného 

výchovnovzdelávacieho procesu v meste Nová Baňa. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov 

v základnej škole zabezpečujeme starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, 

eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno- patologickými javmi vo 

výchovnovzdelávacom procese.  

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov. 

 

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

1 302 686 1 293 686 1 293 686 

 

V členení :  

1. ZŠ I. a II. Stupeň  

 

KZ EK  ZŠ – primárne vzdelávanie 1.stupeň  2022 2023   2024 

111 610 Mzdy-normatív 228 589 228 589 228 589 

111 620 Odvody-normatív 80 856 80 856 80 856 

111 630 Bežné výdavky-normatív 52 570 52 570 52 570 

111 640 Transfer-normatív 300 300 300 

111 640 Nenormatívne-dopravné 124 124 124 

111 630 Bežné výdavky - deti zo SZP 550 550 550 

41 630, 640 Bež. výdavky, transfery-mest. prost. 19 790 19 790 19 790 

    Spolu 111+131I+41 382 779 382 779 382 779 

 

 KZ  EK  ZŠ- sekundárne vzdelávanie 2. stupeň  2022 2023   2024 

111 610 Mzdy-normatív 296 227 296 227 296 227 

111 620 Odvody-normatív 105 331 105 331 105 331 

111 630 Bežné výdavky-normatív 52 570 52 570 52 570 

111 640 Transfer-normatív 300 300 300 

111 640 Nenormatívne-dopravné 325 325 325 

111 630 Bežné výdavky - deti zo SZP 550 550 550 

41 610 Mzdy-mestské prostriedky 63 069 63 069 63 069 

41 620 Odvody-mestské prostriedky 22 043 22 043 22 043 

41 
630, 
640 

Bež. výdavky, transfery- mest.prost. 22 724 22 724 22 724 

    Spolu 111+131I+41 563 139 563 139 563 139 

Z celkových bežných výdavkov 945 918 EUR bude suma 818 292 EUR hradená zo ŠR na prenesené kompetencie 

a suma 127 626 EUR bude hradená z rozpočtu mesta na originálne kompetencie.    

 

Bežné výdavky vo výške 945 918 eur sú určené na mzdy, odvody, energie, vodné stočné, poštovné, materiál, 

výpočtovú techniku, knihy a časopisy , údržbu strojov, prístrojov a budov, všeobecné služby, poplatky a odvody, 

stravovanie, dopravné žiakom, nemocenské dávky.  
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2. ŠKD  

 

KZ EK Školský klub detí 2022 2023 2024 

41 610 Mzdy 61 286 61 286 61 286 

41 620 Odvody 22 247 22 247 22 247 

41 630 Bežné výdavky 14 871 14 871 14 871 

41 640 Transfery 2 000 2 000 2 000 

    Spolu 41 100 404 100 404 100 404 

 

  

Bežné výdavky vo výške 100 404 eur budú hradené z rozpočtu mesta a sú  určené na mzdy, odvody, energie, vodné 

stočné, poštovné, materiál, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, nemocenské dávky a odchodné.    

 

3. CVČ  

 

 KZ  EK  Centrum voľného času  2022 2023  2024  

41 610 Mzdy 0 0 0 

41 620 Odvody 350 350 350 

41 630 Bežné výdavky 4 480 4 480 4 480 

41 640 Transfery 0 0 0 

    Spolu 41 4 830 4 830 4 830 

111 610 Mzdy - vzdelávacie poukazy 1 000 1 000 1 000 

111 620 Odvody - vzdelávacie poukazy 350 350 350 

111 630 Bežné výdavky - vzdelávacie poukazy 1 000 1 000 1 000 

    spolu 111 2 350 2 350 2 350 

    Spolu 41+111 7 180 7 180 7 180 

 

Z celkových bežných výdavkov 7 180 EUR bude suma 2 350 EUR hradená zo ŠR na vzdelávacie poukazy a suma 

4 830  EUR bude hradená z rozpočtu mesta na originálne kompetencie.    

 

Bežné výdavky vo výške 7180 eur sú  určené na mzdy, odvody, energie, materiál, všeobecné služby, odmeny 

mimo PP .   

 

4. Školská jedáleň  

 

 KZ EK  Školská jedáleň   2022 2023   2024 

41 610 Mzdy 68 965 68 965 68 965 

41 620 Odvody 24 103 24 103 24 103 

41 630 Bežné výdavky 45 368 43 868 43 868 

41 640 Transfery 10 10 10 

    Spolu 41 138 446 136 946 136 946 

72f+111 630 Bežné výdavky 101 738 101 738 101 738 

    Spolu 41+72f+111 240 184 238 684 238 684 

46 713004 Nákup strojov, prístr.,zariad. 9 000 0 0 

    Spolu BV+KV 249 184 238 684 238 684 

 

Z celkových bežných výdavkov 240 184 EUR bude suma 101 738 EUR hradená stravníkmi a dotáciou na 

potraviny a suma 138 446 EUR bude hradená z rozpočtu mesta na originálne kompetencie.  Kapitálové výdavky 

budú hradené z rozpočtu mesta .  

Bežné výdavky vo výške 240 184 eur sú určené na  mzdy, odvody, energie, vodné a stočné, interiérové vybavenie, 

prevádzkové stroje a prístroje, pracovné odevy, údržba strojov a prístrojov  a budov, všeobecné služby, 

stravovanie, potraviny.  

 

Kapitálové výdavky vo výške 9 000 eur sú určené na nákup umývačky riadu.   
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Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť kvalitný 

výchovnovzdelávací proces 
v základnej škole  

Počet žiakov  

navštevujúcich 
základnú školu  367  367  367 

        

 

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť kvalitné a 

dostupné  stravovanie v ŠJ 
pri ZŠ J. Zemana  

Počet žiakov 

využívajúcich 
stravovanie    559  560 560 

        

 

Podprogram 9.3. Základná  umelecká škola           

       

Zámer podprogramu :  Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.   

Zodpovednosť : riaditeľka  

Komentár k podprogramu: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre 

zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. 

 

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

527 260 519 260 519 260 

 

V tom :  

 KZ  EK Základná umelecká škola  2022  2023  2024 

41 610 Mzdy 336 209 336 209 336 209 

41 620 Odvody 120 661 120 661 120 661 

41 630 Bežné výdavky 58 591 58 591 58 591 

41 640 Transfery 3 799 3 799 3 799 

    Bežný rozpočet 519 260 519 260 519 260 

    Kapitálový rozpočet 8 000 0 0 

    Spolu 41+kapitálový rozpočet 527 260 519 260 519 260 

 

Finančné prostriedky vo výške 527 260 EUR budú hradené z rozpočtu mesta.  

Bežné výdavky vo výške 519 260 eur sú určené na  mzdy, odvody, energie, vodné a stočné, interiérové vybavenie, 

materiál, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje a prístroje, pracovné odevy, údržba strojov a prístrojov  a budov, 

všeobecné služby, stravovanie, poplatky, odchodné.   

 

Kapitálové výdavky vo výške 8 000 eur sú určené na nákup pianína.      

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť kvalitný 

výchovnovzdelávací proces 
v základnej umeleckej škole  

Počet žiakov  

navštevujúcich 

základnú umeleckú 
školu  391  391  391 

        

 

 

Podprogram 9.4. Centrum voľného času  

 

Zámer podprogramu :  Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov 

a študentov.    

Zodpovednosť : riaditeľka  
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Komentár k podprogramu: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre 

zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie 

vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu a pod.. 

 

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

131 942 131 942 131 942 

V tom :  

 

 KZ EK  Centrum voľného času  2022  2023  2024 

41 610 Mzdy 65 926 65 926 65 926 

41 620 Odvody 24 144 24 144 24 144 

41 630 Bežné výdavky 41 862 41 862 41 862 

41 640 Transfery 10 10 10 

    Bežný rozpočet 131 942 131 942 131 942 

 

Finančné prostriedky vo výške 131 942 EUR budú hradené z rozpočtu mesta.  

 

Bežné výdavky vo výške 131 942 eur sú určené na  mzdy, odvody, energie, vodné a stočné,  cestovné, interiérové 

vybavenie, materiál, učebno- kompenzačné pomôcky,  výpočtovú techniku, prevádzkové stroje a prístroje, 

prepravné, , údržba strojov a prístrojov  a budov, všeobecné služby, stravovanie, poplatky, poistenie , odmeny 

mimo PP.  

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Dosiahnuť čo  najvyššiu 
kvalitu  a rôznorodosť 

poskytovania voľnočasových 

aktivít Počet žiakov    147  147 147 

        

 

Podprogram 9.5. Cirkevné školské zariadenia   

 

Zámer podprogramu :  Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov 

a študentov.    

Zodpovednosť : Základná škola sv. Alžbety  

Komentár k podprogramu: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre 

zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie 

vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu a pod.. 

 

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

55 662 55 662 55 662 

 

Mesto poskytne dotáciu pre 77 detí navštevujúcich ŠKD v celkovej  výške 45 572 eur a dotáciu pre 93 detí 

navštevujúcich CVČ v celkovej výške 10 090 eur.   

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Dosiahnuť čo  najvyššiu 
kvalitu  a rôznorodosť 

poskytovania voľnočasových 

aktivít Počet žiakov    170  170 170 

        

Podprogram 9.6. CVČ mimo mesta Nová Baňa   

 

Zámer podprogramu :  Podpora voľnočasových aktivít v zariadeniach mimo mesta Nová Baňa     

Zodpovednosť :  CVČ   

Komentár k podprogramu: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre 

zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie 

vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu a pod.. 
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   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

300 300 300 

 

V návrhu rozpočtu zahrnuté výdavky pre Centrá voľného času mimo územia mesta, ktoré poskytujú záujmové 

vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území Novej Bane, rozpočtovaná suma 300 eur zahŕňa výdavky pre 

cca 5 detí (5x60 eur).  

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Dosiahnuť čo  najvyššiu 
kvalitu  a rôznorodosť 

poskytovania voľnočasových 

aktivít Počet žiakov    5  5 5 

        

 

Podprogram 9.7. Gymnázium Františka Švantnera    

 

Zámer podprogramu :  Podpora úspešných študentov Gymnázia F. Švantnera      

Zodpovednosť :  riaditeľka GFŠ  

Komentár k podprogramu: Podprogram má vytvárať motiváciu na dosahovanie lepších študijných výsledkov   

 

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

3 500 3 500 3 500 

 

Mesto aj v roku 2022 poskytne GFŠ  účelový dar – motivačné štipendium, ktoré je určené na  na podporu 

úspešných a nadaných študentov.    

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Podporovať nadaných 
študentov GFŠ 

Počet podporených 
študentov     20  20 10 

        

 

 

Program 10:  SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY  

 

Zámer programu : Účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta   
 

Komentár k programu : Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Nová Baňa - počnúc  pomocou 

sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom a končiac podporou Zariadenia pre seniorov či klubmi 

dôchodcov.  

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov  Jednorazová 

pomoc občanom v hmotnej núdzi, Denné centrum Lipa, Terénna opatrovateľská služba, príspevky neštátnym 

subjektom, Obnova rodinných pomerov ,Sociálny taxík    

 

 

Rozpočet programu 
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

151 405 136 460 154 605 

 

 

Podprogram 10.1. Invalidita a ŤZP    

 

Zámer podprogramu :  Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov      

Zodpovednosť :  odd. správne  

Komentár k podprogramu:  Podprogram zahŕňa aktivity Zväzu zdravotne postihnutých občanov  

Finančné prostriedky vo výške 500 EUR sú určené na spolufinancovanie aktivít SZZP.   
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   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

 500  500  500 

 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Podporiť ťažko zdravotne 

postihnutých občanov 

Počet podporených 

aktivít pre ŤZP 

občanov      10  10 10 

        

 

 

Podprogram 10.2. Staroba     

 

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov         
Zodpovednosť :  odd. správne  

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa  činnosti a aktivity Denného centra Lipa a Terénnej 

opatrovateľskej služby    

Finančné prostriedky vo výške 136 755  EUR sú určené na zabezpečenie prevádzky DC Lipa a prevádzkové 

náklady na terénnu opatrovateľskú službu   

 

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

 136 755  121 610  139 755 

 

 

Projekt  10.2.1. Denné centrum Lipa        

 

Zámer projektu :  Komplexná starostlivosť o seniorov 

Zodpovednosť:   odd. správne        

Komentár k projektu : Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre seniorov a zdravotne 

postihnutých občanov, príprava výstav pre seniorov, zapájanie seniorov do kultúrneho života, organizovanie 

prednášok a besied.  

Finančné prostriedky vo výške 10 710  EUR sú  na zabezpečenie prevádzky DC  (mzdy, odvody, energie, 

materiál, prepravné, všeobecné služby, príspevok Jednote dôchodcov). 

     

Rozpočet projektu  
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

10 710 10 710 10 710 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť podmienky 

a možnosti vlastnej 
realizácie dôchodcov Počet návštevníkov    120  120 120  

        

 

 

 

 

 

 

Projekt  10.2.2. Opatrovateľská služby        

 

Zámer projektu :  Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom 

prostredí 

Zodpovednosť:   odd. správne        

Komentár k projektu : Poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava 

alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so 

spoločenským prostredím.  
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Finančné prostriedky vo výške 126 045  EUR sú  určené na zabezpečenie opatrovateľskej služby ( mzdy, odvody, 

materiál, všeobecné služby, stravovanie ).   Mesto plánuje uzatvoriť ,, Zmluvu“  s neziskovou organizáciou 

Opatríme Vás n. o. , ktorá bude v meste zabezpečovať terénnu opatrovateľskú službu.  

 

     

Rozpočet projektu  
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

126 045 110 900 129 045 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť pomoc pri 
vykonávaní bežných 

životných úkonoch Počet opatrovaných    30  30 30  

        

 

Podprogram 10.3. Rodina a deti     

 

Zámer podprogramu : Stabilizovaná sociálna situácia v rodine          

Zodpovednosť :  odd. správne  

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa poskytujú príspevky mesta na obnovu rodinných pomerov.      

Finančné prostriedky vo výške 2 000  EUR sú určené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s deťmi  a na 

vyplácanie rodinných prídavkov .  

 

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

2 000  2 000  2 000 

 

V tom : príspevok združeniam 500 eur a 1 500 eur výplata rodinných prídavkov.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť obnovu 

rodinných pomerov  

Počet neštátnych 
zariadení poskytujúcich 

prácu s deťmi 2  2 2 

        

 

 

Podprogram 10.4. Sociálna pomoc      

 

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc občanom v núdzi          

Zodpovednosť :  odd. správne  

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa poskytuje dotácia na stravovanie  a školské pomôcky, 

jednorazové dávky v hmotnej núdzi a príspevok na sociálny taxík       

 

   Rozpočet podprogramu   
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

12 150  12 350 1 2 350 

Výdavky sú na úhradu stravovania a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi. Sú poukazované 

zo štátu vo forme dotácie. Výdavky na stravovanie sú vo výške 28 000 eur, z toho 20 000 eur pre predškolákov 

MŠ a 8 000 eur pre žiakov Spojenej školy. Školské pomôcky sú vo výške 250 eur. Všetko je preplácané Úradom 

práce a sociálnych vecí a rodiny.  

 

Projekt  10.4.1. Stravovanie, školské pomôcky         

 

Zámer projektu :  Sprostredkované prideľovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi 

Zodpovednosť:   odd. správne        

Komentár k projektu : Poskytovanie dotácie na stravovanie a školské pomôcky  

Finančné prostriedky vo výške 2 150 EUR sú na úhradu stravovania a poskytovanie školských pomôcok pre deti 

v hmotnej núdzi.   
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Rozpočet projektu  
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

2 150 2 150 2 150 

V tom : dotácia na podporu stravovacích návykov vo výške 2 000 eur a dotácia na školské pomôcky vo výške 

150 eur.   

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť rovnaké šance 

pre deti a žiakov bez 

rozdielu spoločenského 
postavenia 

Počet poberateľov 
dávok     10  10 10  

        

 

 

 

Projekt  10.4.2. Jedno rázové dávky v hmotnej núdzi          

 

Zámer projektu :  Okamžitá pomoc občanom v hmotnej núdzi 

Zodpovednosť:   odd. správne        

Komentár k projektu : Projekt predstavuje činnosti zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze   

Finančné prostriedky vo výške 10 000 EUR sú určené na príspevky pre jednotlivcov    

     

Rozpočet projektu  
Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

10 000 10 200 10 200 

V tom :  

- jedno rázové dávky v HN  vo výške 4 000 eur na :  

  -  nákup potravín 2 000 eur ,  

  - palivového dreva 1 200 eur ,  

  - mimoriadna pomoc 800 eur   

- sociálny taxík vo výške 6 000 eur – príspevok občanom na prepravu v súlade s VZN     

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 r. 2023  r. 2024 

Zabezpečiť prepravu 

sociálne znevýhodneným 

občanom 

Počet žiadateľov o 

prepravu     10  10 10  

        

 



                                                                Vývoj rozpočtu mesta Nová Baňa   2018-2024     

  PRÍJMY                                                                  PRÍJMY       

poloţka  Druh príjmov  skutočnosť  skutočnosť  skutočnosť schválený  očakávaná    Druh Príjmov Návrh  Návrh  Návrh  

    2018 2019 2020   skutočnosť     rozpočtu  rozpočtu  rozpočtu  

          2021 2021     2022 2023 2024 

100 Daňové príjmy 3 456 777 3 689 134 3 758 323 3 710 908 3 798 508 100 Daňové príjmy 4 062 310 4 245 709 4 306 254 

200 Nedaňové príjmy 445 565 506 633 445 754 455 911 511 747 200 Nedaňové príjmy  464 706 416 306 416 306 

230 Kapitálové príjmy 47 400 109 885 64 709 95 323 305 790 230 kapitálové príjmy 121 903 21 603 21 603 

310 Granty a transfery beţné  879 041 955 660 1 212 961 1 074 312 1 266 993 310 Granty a transfery beţné 985 196 902 984 873 284 

320 Granty a transfery kapitálové 49 000 13 000 796 544 14 250 0 322 Transfery kapitálové 46 000 0 0 

  Príjmy školských zariadení 248 623 236 424 319 901 251 517 289 396   Príjmy RO 259 265 259 265 259 265 

  Príjmy spolu  5 126 406 5 510 736 6 598 192 5 602 221 6 172 434   príjmy spolu 5 939 380 5 845 867 5 876 712 

  Finančné operácie  435 115 807 441 1 979 557 191 893 910 868   finančné operácie 464 304 0 0 

  Celkové príjmy   5 561 521 6 318 177 8 577 749 5 794 114 7 083 302     6 403 684 5 845 867 5 876 712 

  VÝDAVKY             VÝDAVKY       

program                                     Programová štruktúra 2018- 2021 

                                                                                   

VÝDAVKY                                    Programová štruktúra  2022   

1 Výdavky verejnej správy 603 623 791 732 633 513 698 947 726 581 1 Samospráva 1 016 259 908 566 951 016 

2 Poskytovanie sluţieb zákazníkom 18 761 20 894 29 922 42 540 42 500 2 Civilná ochrana 3 915 565 565 

3 Verejný poriadok a bezpečnosť 129 308 183 956 176 307 185 734 254 289 3 Verejný poriadok a bezpečnosť 170 375 172 423 172 423 

4 Propagácia a prezentácia mesta 21 775 45 897 38 382 52 126 52 126 4 Komunikácie, doprava, cestovný ruch 507 909 524 507 524 507 

5 Cestná doprava 438 172 659 517 524 789 532 255 630 393 5 Ţivotné prostredie 366 385 366 385 366 385 

6 Zlepšenie odpadového hospodárstva 326 336 296 042 419 463 335 938 394 300 6 Prostredie pre ţivot 458 542 360 092 360 092 

7 Správa prenajímaného majetku 45 475 57 852 73 654 135 457 159 929 7 Rozvoj mesta 559 785 140 000 140 000 

8 Prostredie pre ţivot 436 204 511 261 2 691 266 589 425 766 414 8 Šport, kultúra a iné spol. sluţby 271 499 285 339 285 289 

9 Šport 105 537 79 660 82 668 84 025 176 524 9 Vzdelávanie 2 897 610 2 951 530 2 921 830 

10 Kultúra 224 901 337 274 156 700 196 127 156 580 10 Sociálna pomoc a soc. sluţby 151 405 136 460 154 605 

11 Vzdelávanie 2 405 280 2 798 192 2 871 094 2 581 437 2 581 437           

12 Sociálna pomoc a soc sluţby 120 101 184 501 214 258 251 103 317 062           

  Výdavky spolu 4 875 473 5 966 778 7 912 016 5 685 114 6 258 135           

1 Splátky úverov 143 897 110 702 110 731 109 000 149 500           

  Celkové výdavky  5 019 370 6 077 480 8 022 747 5 794 114 6 407 635     6 403 684 5 845 867 5 876 712 

                        

  Výsledok hospodárenia  542 151 240 697 555 002 0 675 667     0 0 0 

 



                                     ROZPOČET  PRÍJMOV   MESTA NOVÁ BAŇA   2022- 2024 

u k a z o v a t e ľ 

EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

A. BEŢNÉ PRÍJMY SPOLU 5 512 212 5 564 999 5 595 844

100 Daňové príjmy 4 062 310 4 245 709 4 306 254

111 Daň z príjmov fyzickej osoby 3 351 174 3 528 873 3 589 418

111003 Výnos dane z príjmov 3 351 174 3 528 873 3 589 418

121 Daň z nehnuteľností 412 500 412 500 412 500

121001 Z pozemkov 83 000 83 000 83 000

121002 Zo stavieb 316 000 316 000 316 000

121003 Z bytov 13 500 13 500 13 500

133 Dane za špecifické služby 297 914 303 614 303 614

133001 Za psa 5 500 5 500 5 500

133003 Za nevýherné hracie prístroje 33 33 33

133004 Za predajné automaty 100 100 100

133006 Za ubytovanie 2 500 2 500 2 500

133012 Za uţívanie verejného priestranstva 700 6 400 6 400

133013 Za komunálne odpady 252 328 252 328 252 328

133014 Za jadrové zariadenia 36 753 36 753 36 753

134 Dane z  povolenia na výkon činnosti 722 722 722

134001 Z úhrad za dobývací priestor 722 722 722

200 Nedaňové príjmy 464 706 416 306 416 306

212 Príjmy z vlastníctva 197 300 149 300 149 300

212002 Z prenajatých pozemkov 98 000 50 000 50 000

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 99 000 99 000 99 000

212003 Z prenajtých budov - OKI - kultúrne domy 300 300 300

221 Administratívne poplatky 18 010 18 010 18 010

221004 vodné stavby, studne 300 300 300

221004 povolenie vjazdu 100 100 100

221004 matrika 2 200 2 200 2 200

221004 za výrub stromov 300 300 300

221004 VŢP 8 000 8 000 8 000

221004 reklamné tabule 60 60 60

221004 trvalý pobyt 300 300 300

221004 MK 400 400 400

221004 rybársky lístok 1 100 1 100 1 100

221004 overovanie 5 200 5 200 5 200

221004 hracie automaty 0 0 0

221004 ostatné 50 50 50

222 Pokuty, penále a iné sankcie 5 000 5 000 5 000

222003 Za porušenie predpisov - mestská polícia 3 500 3 500 3 500

222003 Za porušenie predpisov - ostatné pokuty 1 500 1 500 1 500

poloţka pod-                 

poloţka

Návrh rozpočtu 

na rok 2022

Návrh rozpočtu 

na rok 2023

Návrh rozpočtu na 

rok 2024



u k a z o v a t e ľ 

EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb 217 296 217 296 217 296

223001 Za predaj tovarov a sluţieb - IC 18 656 18 656 18 656

223001 Za predaj  sluţieb - preddavky na teplo 10 000 10 000 10 000

223001 Za predaj  sluţieb - MsK 2 000 2 000 2 000

223001 Za predaj sluţieb - vstupné OKI 2 000 2 000 2 000

223001 Za predaj  sluţieb  - spotreba EE,vody 11 500 11 500 11 500

223001 Za predaj  sluţieb - refundácie GP/ZP 2 000 2 000 2 000

223001 Za predaj sluţieb - vstupné jarmok 1 000 1 000 1 000

223001 Za predaj  sluţieb - odpadové vody Tajch 3 200 3 200 3 200

223001 Za predaj  sluţieb - opatrovateľská sluţba 21 000 21 000 21 000

223001 Za predaj  sluţieb - MsBP- splátky úveru 144 440 144 440 144 440

223001 Za predaj  sluţieb - ostané 1 500 1 500 1 500

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 2 400 2 000 2 000

229005 Za znečisťovanie ovzdušia 2 400 2 000 2 000

292 Ostatné príjmy 24 700 24 700 24 700

292008 Z výťaţkov z lotérií 24 700 24 700 24 700

300 Granty a transfery 985 196 902 984 873 284

311 Dary 5 000 5 000 5 000

311 Cyklistické preteky V4 5 000 5 000 5 000

312 Transfery v rámci  verejnej správy 977 196 894 984 865 284

312001 Zo ŠR -  ZŠ výchova a vzdelávanie 1 100 1 100 1 100

312001 Zo ŠR - ZŠ stravovacie návyky 2 000 2 000 2 000

312001 Zo ŠR - MŠ stravovacie návyky 0 0 0

312001 Zo ŠR školské pomôcky  150 150 150

312001 Zo ŠR - vzdelávacie poukazy 2 350 2 350 2 350

312001 Zo ŠR -  ZŠ dopravné 449 449 449

312001 Zo ŠR - MŠ- výchova a vzdelávanie- predškoláci 38 100 41 000 11 300

312001 Zo ŠR - ZŠ - Národný projekt 85 112 0 0

312001 Zo ŠR -ZŠ asistent učiteľa 0 0 0

312001 Zo ŠR - na obnovu vojnových hrobov 137 137 137

312001 Zo ŠR- Nízkouhlíková stratégia 0 0

312007 Z rozpočtu obce - z inej obce pre RO CVČ 0 0 0

312012 Zo ŠR  na činnosť stavebného úradu 10 600 10 600 10 600

312012 Zo ŠR  na matričnú činnosť 15 390 15 390 15 390

312012 Zo ŠR  na starostlivosť o ţivotné prostredie 700 700 700

312012 Zo ŠR  - miestne komunikácie 315 315 315

312012 Zo ŠR na  register obyvateľov 2 400 2 400 2 400

312012 Zo ŠR  na úseku registra adries 150 150 150

312012 Zo ŠR na  výkon osobitného príjemcu- RP 1 500 1 500 1 500

312012 Zo ŠR na prenesené kompetencie 816 743 816 743 816 743

312001 ŠR - voľby

315 Transfery od subjektov 3 000 3 000 3 000

315 Dotácia od DPO SR o.z. - na činnosť DHZO 3 000 3 000 3 000

Návrh rozpočtu 

na rok 2022

Návrh rozpočtu 

na rok 2023

poloţka pod-                 

poloţka

Návrh rozpočtu na 

rok 2024



u k a z o v a t e ľ 

EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 167 903 21 603 21 603

200 Nedaňové príjmy 121 903 21 603 21 603

233 Príjem z predaja 121 903 21 603 21 603

233001 Z predaja pozemkov 18 000 18 000 18 000

233001 príjmy za poľ. revír -  právo na odstrel 3 603 3603 3603

233001 príjem z predaja NN prípojky 37 000

233001 príjem z predaja vrtu 63 300

300 Granty a transfery 46 000 0 0

322 Transfery v rámci verejnej správy 46 000 0 0

Dotácia na kamerový systém 16 000 0 0

322001 Dotácia ZŠ - kniţnica, oddychová zóna 30 000 0 0

C. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 464 304 0 0

453 Prevod neminuté prostriedky v r . 2021 41 264 0 0

453  111 -neminuté prostriedky  na rekonštrukciu PZ 41 264

46 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 423 040 0 0

prevod z RF 200 250

prevod z peňaţného fondu 222 790

D Vlastné príjmy RO 259 265 259 265 259 265

ZŠ J. Zemana 134 955 134 955 134 955

ZUŠ 32 000 32 000 32 000

CVČ 10 310 10 310 10 310

MŠ Nábrežná 82 000 82 000 82 000

 PRÍJMY CELKOM 6 403 684 5 845 867 5 876 712

poloţka pod-                 

poloţka

Návrh rozpočtu na 

rok 2024

Návrh rozpočtu 

na rok 2022

Návrh rozpočtu 

na rok 2023







Príloha č. 1 : 

           PLÁN INVESTÍCIÍ MESTA  NA ROK 2022

7 559 785 418 000

01.1.1. softvér 8 000

01.1.1. PD k projektom 20 000

0.3.1. Kamerový systém - dotácia 16 000

0.3.1. kamerový systém - Štúrova- Ban. Nám. 7 500

0.3.2. rekonštrukcia Poţiarnej zbrojnice 50 700

04.5.1. MK Čierny Lúh 55 000

04.5.1. odstavná plocha Nábreţná 40 000

04.5.1. spevnené plochy Štúrova 28 000

04.5.1. rekonštrukcia MK Kolibská 36 400

04.5.1. rekonštrukcia MK Švantnerova 82 500

04.5.1. rekonštrukcia MK Nálepkova 38 100

04.5.1. rekonštrukcia MK Štefankova 46 000

04.5.1. rekonštrukcia MK Sadovnícka 40 000

04.5.1. most pri ZŠ 20 000

04.5.1. parkovisko Pod Sekvojou 45 000

04.5.1. chodník ul. Kolárová 2 000 28 000

05.1.0. splátka lisu 6 585

05.1.0. kontajnerové stojiská Tajch, Nábreţná 10 000

05.1.0. kompostáreň 25 000

06.2.0. sklad dreva 10 000

06.6.0. Výťah - Bernolákova 40 000

06.6.0. prípojka NN Pod Sekvojou 43 000

08.1.0. prípravné práce , inţiniering- športová hala 200 000

08.4.0. rekonštrukcia domu smútku v cintoríne 18 000

09.1.1.1. ZŠ kniţnica, oddychová zóna 30 000

09.5.0. CVČ - kanalizácia 28 000

10.2.0. prístrešok DC Lipa 4 000

6 126 200

06.6.0. budova - Banícke námestie 1 1400

budova- Školská 25 28 400

budova- Bernolákova 13- prístavba 15 000

budova- Kultúrne centrum 2 000

budova- A. Kmeťa 10 600

budova- Bernolákova 11 60 000

budova- Banícky dom ul. Mariánska 3 500

budova- Cintorínska 3 2 300

budova - KD Štále 3 000

Kapitálové + bežné investície   685 985 418 000

PP
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PROSTREDIE PRE ŢIVOT   Beţné investície - budovy 

ukazovateľ Návrh  2022
1. Zmena 

rozpočtu

2. Zmena 

rozpočtu

   ROZVOJ MESTA              Kapitálové investície 



Základná škola J. Zemana , Školská 44/ 6 ,  968 01 Nová Baňa 

Návrh rozpočtu  na rok 2022-2024 
Príjmy  

Zdroj Ekonom. Názov Návrh rozpočtu 

  klasifik.   2022 2023 2024 

    Základná škola       

41 212003 Z prenajatých budov,priestorov-TV 200 200 200 

41 212003 Z prenajatých budov,priestorov-MI 50 50 50 

41 212003 Z prenajatých budov,priestorov-služ.byt 707 707 707 

    Spolu 957 957 957 

            

    Školská jedáleň       

41 223001 Režijné náklady - zamestnanci, cudzí 14 800 14 800 14 800 

41 223001 Režijné náklady-deti 16 480 16 480 16 480 

72f 223003 Za stravné 99 238 99 238 99 238 

    Spolu 130 518 130 518 130 518 

            

    Školský klub detí       

41 223002 Popl. ŠKD 4 380 4 380 4 380 

    Spolu 4 380 4 380 4 380 

            

    Centrum voľného času       

41 223002 Popl.CVČ-krúžky 1 100 1 100 1 100 

    Spolu 1 100 1 100 1 100 

            

    Rekapitulácia       

41   Základná škola 957 957 957 

41   Školská jedáleň 130 518 130 518 130 518 

41   Školský klub detí 4 380 4 380 4 380 

41   Centrum voľného času 1 100 1 100 1 100 

    Spolu 136 955 136 955 136 955 

 

Výdavky  

  Rekapitulácia    ZŠ – primárne vzdelávanie 1.stupeň  2022 2023   2024 

111 09.1.2.1. 610 Mzdy-normatív 228 589 228 589 228 589 

111 09.1.2.1. 620 Odvody-normatív 80 856 80 856 80 856 

111 09.1.2.1. 630 Bežné výdavky-normatív 52 570 52 570 52 570 

111 09.1.2.1. 640 Transfer-normatív 300 300 300 

111 09.1.2.1. 630 Nenormatívne-učebnice 0 0 0 

111 09.1.2.1. 630 Nenormatívne-ŠvP 0 0 0 

111 09.1.2.1. 640 Nenormatívne-dopravné 124 124 124 

111 09.1.2.1. 630 Bežné výdavky - deti zo SZP 550 550 550 

111 09.1.2.1. 610,62 Nenormatívne-asistent učiteľa 0 0 0 

41 09.1.2.1. 610 Mzdy-mestské prostriedky 0 0 0 

41 09.1.2.1. 620 Odvody-mestské prostriedky 0 0 0 

41 09.1.2.1. 630, 640 Bež. výdavky, transfery-mest. prost. 19 790 19 790 19 790 

      Spolu 111+131I+41 382 779 382 779 382 779 

 

 



  Rekapitulácia    ZŠ- sekundárne vzdelávanie 2. stupeň  2022 2023   2024 

111 09.2.1.1. 610 Mzdy-normatív 296 227 296 227 296 227 

111 09.2.1.1. 620 Odvody-normatív 105 331 105 331 105 331 

111 09.2.1.1. 630 Bežné výdavky-normatív 52 570 52 570 52 570 

111 09.2.1.1. 640 Transfer-normatív 300 300 300 

111 09.2.1.1. 630 Nenormatívne-učebnice 0 0 0 

111 09.2.1.1. 630 Nenormatívne-LK 0 0 0 

111 09.2.1.1. 640 Nenormatívne-dopravné 325 325 325 

111 09.2.1.1. 630 Bežné výdavky - deti zo SZP 550 550 550 

111 09.1.2.1. 610,62 Nenormatívne-asistent učiteľa 0 0 0 

41 09.2.1.1. 610 Mzdy-mestské prostriedky 63 069 63 069 63 069 

41 09.2.1.1. 620 Odvody-mestské prostriedky 22 043 22 043 22 043 

41 09.2.1.1. 630, 640 Bež. výdavky, transfery- mest.prost. 22 724 22 724 22 724 

      Spolu 111+131I+41 563 139 563 139 563 139 

 

 

ZŠ – I a II. Stupeň spolu  

2022 I. stupeň II. stupeň  Spolu  

610 - mzdy 228 589 359 296 587 885 

620- odvody 80 856 127 374 208 230 

630- tovary, služby 72 910 75 834 148 744 

640- transfery 424 635 1059 

        

 Spolu  382 779 563 139 945 918 

 

 Z celkového objemu výdavkov 945 918 eur budú :  

- výdavky  v sume 818 292 eur hradené zo štátneho rozpočtu   

- výdavky  v sume 42 514 eur  hradené z rozpočtu mesta   

- výdavky  v sume 85 112 eur hradené z rozpočtu mesta , ktoré budú refundované z národného 

projektu   

 

 

ZŠ- ŠKD  

    Rekapitulácia ŠKD 2022 2023 2024 

11.1.1. 41 09.5.0. 610 Mzdy 61 286 61 286 61 286 

11.1.1. 41 09.5.0. 620 Odvody 22 247 22 247 22 247 

11.1.1. 41 09.5.0. 630 Bežné výdavky 14 871 14 871 14 871 

11.1.1. 41 09.5.0. 640 Transfery 2 000 2 000 2 000 

        Spolu 41 100 404 100 404 100 404 

 

Výdavky  v sume 100 404 eur budú hradené z rozpočtu mesta .  

 

 

 

 

 



 

ZŠ- CVČ 

       Rekapitulácia CVČ  2022 2023  2024  

41 09.5.0. 610 Mzdy 0 0 0 

41 09.5.0. 620 Odvody 350 350 350 

41 09.5.0. 630 Bežné výdavky 4 480 4 480 4 480 

41 09.5.0. 640 Transfery 0 0 0 

      Spolu 41 4 830 4 830 4 830 

111 09.5.0. 610 Mzdy - vzdelávacie poukazy 1 000 1 000 1 000 

111 09.5.0. 620 Odvody - vzdelávacie poukazy 350 350 350 

111 09.5.0. 630 Bežné výdavky - vzdelávacie poukazy 1 000 1 000 1 000 

      spolu 111 2 350 2 350 2 350 

      Spolu 41+111 7 180 7 180 7 180 

 

Z celkového objemu výdavkov 7 180 eur budú :  

- výdavky v sume 4 830 eur hradené z rozpočtu mesta  

- výdavky v sume 2 350 eur hradené zo štátneho rozpočtu  

 

ZŠ - ŠJ 

  Rekapitulácia    Školská jedáleň   2022 2023   2024 

41 09.6.0.2. 610 Mzdy 68 965 68 965 68 965 

41 09.6.0.2. 620 Odvody 24 103 24 103 24 103 

41 09.6.0.2. 630 Bežné výdavky 45 368 43 868 43 868 

41 09.6.0.2. 640 Transfery 10 10 10 

      Spolu 41 138 446 136 946 136 946 

72f+111 09.6.0.2. 630 Bežné výdavky 101 738 101 738 101 738 

      Spolu 41+72f+111 240 184 238 684 238 684 

46 09.6.0.2. 713004 Nákup strojov, prístr.,zariad. 9 000 0 0 

      Spolu BV+KV 249 184 238 684 238 684 

 

Z celkového objemu výdavkov 249 184 eur budú :  

- výdavky v sume 138 446 eur hradené z rozpočtu mesta  

- výdavky v sume 101 738 eur hradené z príjmov za stravné a dotácie na stravné  

-  kapitálové výdavky v sume 9 000 eur hradené z rozpočtu mesta   

 

Rozpočet ZŠ sumárny  

  2022 2023 2024 

ZŠ 945 918 945 918 945 918 

ŠKD 100 404 100 404 100 404 

CVČ 7 180 7 180 7180 

ŠJ 249 184 238 684 238 684 

 Spolu  1 302 686 1 293 686 1 293 686 

 

Z celkových výdavkov 1 302 686 eur budú  :   

- výdavky v sume 820 551 eur hradené zo štátneho rozpočtu  

- výdavky v sume 371 306 eur hradené z rozpočtu mesta – po odpočítaní vlastných príjmov v sume 

136 955 eur to bude suma 234 351 eur    

- kapitálové výdavky v sume 9 000 eur hradené z rozpočtu mesta  



 

Stručný komentár k rozpočtu 2022,2023,2024 

Základná škola 

Príjmy :  

957  eur 

 - príjem z prenájmu malej a veľkej telocvične (200 eur), príjem z prenájmu multifunkčného ihriska 

(50 eur), príjem z prenájmu služobného bytu (707 eur). 

Výdavky:    945 918 eur, z toho 

Kód 111 – normatívne prostriedky – 816 743 eur 

610 – mzdy  228 589 eur (I.stupeň) 296 227 eur (II.stupeň) 

620 – odvody 80 856 eur (I.stupeň) 105 331 eur (II.stupeň) 

630 – bežné výdavky 52 570 eur (I.stupeň) 52 570 eur (II.stupeň) 

640 – transfery – 300 eur (I.stupeň) 300 eur (II.stupeň) 

- rozpis normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy – 

predpoklad podľa počtu detí.  

Kód 111 – nenormatívne prostriedky – 1 549 eur 

Dopravné – 449 eur príspevok na dopravné pre žiakov zo školského obvodu Rudno nad Hronom, 

z toho 124 eur (I.stupeň) a 325 eur (II.stupeň).  

Deti zo SZP – stanovené vo výške predpokladaného transferu k 15.9.2021, 550 eur (I.stupeň) a 550 

eur (II.stupeň). 

Kód 41 – mestské prostriedky – 127 626 eur  

Mzdy-610: 63 069 eur (II.stupeň) – finančné prostriedky – Zmluva o vzájomnej spolupráci pri 

implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii 

detí a žiakov II“.  4,00 úväzky asistent učiteľa, 1,00 úväzok špeciálny pedagóg, 0,5 úväzku školský 

psychológ.     

Odvody-620:  22 043 eur – rozpočet na odvody v zmysle platnej legislatívy - Zmluva o vzájomnej 

spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie 

v edukácii detí a žiakov II“. 

Bežné výdavky-630:  42 504 eur 

Pol. 632 – 800 eur, z toho  

400 eur (I.stupeň), 400 eur (II.stupeň)  - výdavky na energie spojené s používaním multifunkčného 

ihriska, zavlažovanie veľkého ihriska. 

Pol. 633 – 3 050 eur, z toho 

250 eur (I.stupeň), 250 eur (II.stupeň)-všeobecný materiál (údržba, čistiace prostriedky MI), 

2 400 eur (I.stupeň)  učebné pomôcky pre budúcich prvákov (40 žiakov x 60 eur), 

75 eur (I.stupeň), 75 eur (II.stupeň)- benzín – zimné obdobie – snežná fréza 



 

Pol. 635 – 28 330 eur, z toho 

50 eur (I.stupeň), 50 eur (II.stupeň) údržba snežnej frézy, 14 115 eur (I.stupeň), 14 115 eur (II.stupeň) 

pokračovanie v oprave havarijného stavu elektroinštalácie.  

Pol. 637 – 10 324 eur, z toho 

1 600 eur (I.stupeň), 1 600 € (II.stupeň)-všeobecné služby-umývanie okien (malá a veľká telocvičňa, 

budova školy), 

900 eur (I.stupeň), 900 eur (II.stupeň)– poistenie budovy školy, ihriska, multifukčného ihriska, 

dane MsÚ (180 eur). 

 Náklady na projekt – 2 706 eur stravovanie ZC, 788 eur povinný prídel SF vo výške 1,25 %, 1 650 

eur-rekreačné poukazy pre 6 ZC  

Transfer-640:  10 eur náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.  

Školská jedáleň 

Príjmy: 130 518 eur 

14 800 eur - režijné náklady za odobraté obedy ZC, cudzí 1 €/obed 

16 480 eur - režijné náklady za odobraté obedy – deti 4 €/mesiac  

99 238 eur – za stravné žiaci, ZC, cudzí  

Výdavky:      249 184 eur, toho bežné výdavky 240 184 eur a 9 000 eur kapitálový výdavok 

Mzdy-610:  68 965 eur  

-tarifný plat - 59 742 eur - predpoklad  od 1.1.2022 pre 7 nepedagogických zamestnancov,     

-osobný príplatok - 3 960 eur, 

-príplatok za riadenie - 1 002 eur –1 vedúci ZC,  

-odmeny 4 261 eur - odmeny napočítané vo výške 500 eur na 7 ZC (3 500 eur) a jubilejná odmena 

(761 eur),  

Odvody-620: 24 103 eur - rozpočet na odvody v zmysle platnej legislatívy. 

Bežné výdavky-630-kód 41:  45 368 eur 

Pol.631          70 eur - cestovné v zmysle zákona o cestovných náhradách, 

Pol.632  16 987 eur - výdavky na plyn (4 080 eur), elektrickú energiu (9 000 eur), vodné, stočné (3 

500  eur), telekomunikačné a poštové služby, internet (407 eur) 

Pol.633   11 556 eur - z toho pracovný stôl  (1 150 eur), skriňa na čistiace prostriedky (700 eur),  

plastové dvere 2 ks (1 200 eur),  chladnička na zeleninu (1 060 eur), chladnička na mliečne výrobky 

(1 060 eur), chladnička na vajcia (500 eur), krájač na zeleninu (1 500 eur), všeobecný materiál – 

čistiace prostriedky, kancelárske potreby , údržbársky materiál, vybavenie školskej kuchyne (3 586 

eur),  odborná literatúra (100 eur), ochranné pracovné prostriedky (700 eur),  



Pol.635    4 750 eur - údržba programu školskej jedálne (150 eur), údržba prevádzkových strojov 

a zariadenia školskej kuchyne (2 000 eur), maľovanie kuchyne, jedálne, priestorov skladov v zmysle 

vyhlášky (2 600 eur),      

Pol.637    12 005 € - poplatky za semináre (70 eur), všeobecné služby (5 000 eur) – deratizácia, 

odborné prehliadky a skúšky zariadení, kominárske práce, odvoz odpadu, servisná prehliadka 

vzduchotechniky, umývačky riadu, konvektomatu ..atď., rekreačné poukazy (1 925 eur) pracovná 

zdravotná služba (50 eur), poplatky banke (500 eur), stravovanie (3 388 €),  povinný prídel do SF vo 

výške 1,25 % (862 eur), dane – MsÚ (210 eur). 

Bežné výdavky-630-kód 72f :   99 238 eur – potraviny – žiaci, ZC, cudzí, 

Bežné výdavky-630-kód 111 :    2 500 eur – potraviny – dotácia ÚPSVaR. 

Transfer-640:   10 eur - náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Kapitálový výdavok 9 000 eur – nákup umývačky čierneho riadu. 

Zápis z hygieny : zabezpečiť skladovacie podmienky potravín v súlade s požiadavkami na 

skladovanie – odstrániť vlhkosť zo skladovacích priestorov ( rok 2019).  

Školský klub detí 

Príjmy:         4 380 eur -poplatky za ŠKD  

Výdavky:  100 404 eur 

Mzdy-610: 61 286 eur – tarifný plat (57 606 eur) predpoklad na mzdy od 1.1.2022 pre 5 

pedagogických zamestnancov na plný úväzok.  Osobný príplatok (1 080 eur), príplatok za nadčas (100 

eur), odmeny napočítané vo výške 500 eur na ZC (2 500 eur)  

Odvody-620: 22 247 eur - rozpočet v zmysle platnej legislatívy, nápočet mzdy, odchodné, DDP. 

Bežné výdavky -630:  14 871 eur 

Pol.631 - 50 eur - cestovné v zmysle zákona o cestovných náhradách, 

Pol.632 – 4 991 eur - výdavky na plyn (2 195 eur), elektrickú energiu (1 596 eur), vodné, stočné 

(1 200 eur), 

Pol.633 – 5 200 eur - potrebné int. vybavenie (1 500 eur ), všeobecný materiál (3 500 eur) pre 

5.oddelení, odborná literatúra (200 eur), 

Pol. 637 – 4 630 eur - všeobecné služby (84 eur), rekreačné poukazy (1 375 eur), stravovanie (2 255 

eur), povinný prídel do SF vo výške 1,25 % (766 eur), dane MsÚ (150 eur). 

Transfer-640:     2 000 eur - 10 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a 1 990 

eur - odchodné do dôchodku vo výške 2 funkčných platov pre 1 pedag. ZC. 

Centrum voľného času 

Príjmy:        1 100 eur -poplatky za krúžky CVČ   

Výdavky – kód 41:  4 830 eur 

Odvody-620:  350 eur - rozpočet v zmysle platnej legislatívy na dohody. 

Bežné výdavky -630:   4 480 eur 

Pol.632 - 2 430 eur - výdavky na plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné, 



Pol.633 - 1 050 eur - prev. stroje (200 eur), všeobecný materiál (700 eur), odborná literatúra (50 eur), 

potraviny-krúžok (100 eur),  

Pol. 637 - 1 000 eur -  dohody na krúžkovú činnosť.  

 

Vzdelávacie poukazy – kód 111 : 2 350 eur 

Mzdy-610 - 1 000 eur na odmeny za vedenie záujmového útvaru ,  

Odvody-620 - 350 eur na odvody do poisťovní v zmysle platnej legislatívy,  

Bežné výdavky-630 – 1 000 eur všeobecný materiál.   

 

 

Roky 2023,2024 sme ponechali na úrovni roku 2022. 

 

 

V Novej Bani, 14.10.2021 

 

  

 

                   .............................................................. 

          Mgr. Mária Jankoveová 

               riaditeľka ZŠ Jána Zemana 



 Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa 
 

Návrh rozpočtu na rok 2022 - 2024 
 

Druh  Zdroj Ekonomická Názov poloţky Návrh  Návrh  Návrh  

rozpočtu   klasifikácia   2022 2023 2024 

                                        Príjmy        

  41 223 za predaj výrobkov – školné 25 000   25 000   25 000   

  72f 223 za predaj výrobkov – stravné  46 000   46 000   46 000   

  41 223 za predaj výrobkov - reţijné nákl.  11 000   11 000   11 000   

      vlastné príjmy spolu 82 000   82 000   82 000   

      Bežné výdavky        

  41 610 Mzdy  473 400   548 100   548 100   

  41 620 Poistné spolu 170 200   196 520   196 520   

  41 630 Tovary a sluţby spolu 134 300   115 500   115 500   

  41 640 Transfery  2 260   60   60   

      spolu  780 160   860 180   860 180   

              

  46 700 Kapitálové výdavky 12 000   0   0   

      originálne kompetencie spolu  792 160   860 180   860 180   

              

  111 610 Mzdy  19 800   22 000   0   

  111 620 Poistné spolu 7 000   7 700   0   

  111 630 Tovary a sluţby spolu 11 300   11 300   11 300   

      prenesené kompetencie  spolu 38 100   41 000   11 300   

              

  72f 630 Potraviny  46 000   46 000   46 000   

          0   0   

      spolu  876 260   947 180   917 480   

 

Príjmy 

 

Zdroj Ekonom. Názov Návrh Návrh Návrh  

  klasifik.   2022 2023 2024 

41 223002 Školné Nábreţná 15000 15000 15000 

41 223002 Školné ET Štúrova 4000 4000 4000 

41 223002 Školné ET Kolibská 6000 6000 6000 

41 292012 Z dobropisov 0 0 0 

    spolu príjmy MŠ 25000 25000 25000 

41 223001 Reţijné náklady Nábreţná 7000 7000 7000 

41 223001 Reţijné náklady Štúrova 2000 2000 2000 

41 223001 Reţijné náklady Kolibská 2000 2000 2000 

72f 223003 Stravné Nábreţná 28000 28000 28000 

72f 223003 Stravné Štúrova 9000 9000 9000 

72f 223003 Stravné Kolibská 9000 9000 9000 

    spolu príjmy ŠJ 57000 57000 57000 

    spolu 82000 82000 82000 

 

 



Výdavky  

1. Materská škola Nábreţná  

kód 
 

                 výdavky podľa  návrh   návrh návrh 

zdroja 
                                ekonomickej klas.                
                        

2022 2023 2024 

41 610 Mzdy  253 700   294 000   294 000   

41 620 Poistné spolu 90 700   104 800   104 800   

41 630 Tovary a sluţby spolu 60 200   57 000   57 000   

41 640 Transfery  2 210   10   10   

    Originálne kompetencie   406 810   455 810   455 810   

111 610 Mzdy  9 900   11 000   0   

111 620 Poistné spolu 3 500   3 850   0   

111 630 Tovary a sluţby spolu 6 000   6 000   6 000   

    Prenesené kompetencie  - predškoláci 19 400   20 850   6 000   

46 700 Kapitálové výdavky - prístrešok 8 000   0   0   

    OK +PK   434 210   476 660   461 810   

 

2. ET Štúrova  

kód      výdavky podľa  návrh   návrh návrh 

zdroja                    ekonomickej klasifikácie  2022 2023 2024 

41 610 Mzdy  75 200   82 200   82 200   

41 620 Poistné spolu 27 300   29 750   29 750   

41 630 Tovary a sluţby spolu 17 600   17 600   17 600   

41 640 Transfery  10   10   10   

    Originálne kompetencie   120 110   129 560   129 560   

111 610 Mzdy  9 900   11 000   0   

111 620 Poistné spolu 3 500   3 850   0   

111 630 Tovary a sluţby spolu 2 800   2 800   2 800   

    Prenesené kompetencie – predškoláci   16 200   17 650   2 800   

            

    OK+PK   136 310   147 210   132 360   

 

3) ET Kolibská  

kód                výdavky podľa  návrh   návrh návrh 

zdroja                                 ekonomickej klasifikácie  2022 2023 2024 

41 610 Mzdy  58 300   76 300   76 300   

41 620 Poistné spolu 21 000   27 170   27 170   

41 630 Tovary a sluţby spolu 17 200   17 200   17 200   

41 640 Transfery  10   10   10   

    Originálne kompetencie  96 510   120 680   120 680   

111 610 Mzdy        

111 620 Poistné spolu       

111 630 Tovary a sluţby spolu 2 500   2 500   2 500   

    Prenesené kompetencie  2 500   2 500   2 500   

            

    OK+PK   99 010   123 180   123 180   

 

 



1) Školská jedáleň  Nábreţná  

kód                výdavky podľa  návrh   návrh návrh 

zdroja                            ekonomickej klasifikácie  2022 2023 2024 

41 610 Mzdy  45 400   50 400   50 400   

41 620 Poistné spolu 16 200   18 400   18 400   

41 630 Tovary a sluţby spolu 23 700   11 100   11 100   

41 640 Transfery  10   10   10   

    Originálne kompetencie   85 310   79 910   79 910   

46 700 stroje , prístroje 4 000   0   0   

    Kapitálové výdavky OK    4 000   0   0   

            

72f 630 Potraviny 28 000   28 000   28 000   

    OK+ KV+ potraviny   117 310   107 910   107 910   

 

2) Školská jedáleň ET Štúrova  

kód                výdavky podľa  návrh   návrh návrh 

zdroja                           ekonomickej klasifikácie  2022 2023 2024 

41 610 Mzdy  20 400   22 600   22 600   

41 620 Poistné spolu 7 500   8 200   8 200   

41 630 Tovary a sluţby spolu 7 800   6 300   6 300   

72f 630 Potraviny 9 000   9 000   9 000   

41 640 Transfery  10   10   10   

    Originálne kompetencie   44 710   46 110   46 110   

 

3) Školská jedáleň ET Kolibská  

kód                výdavky podľa  návrh   návrh návrh 

zdroja                               ekonomickej klasifikácie  2022 2023 2024 

41 610 Mzdy  20 400   22 600   22 600   

41 620 Poistné spolu 7 500   8 200   8 200   

41 630 Tovary a sluţby spolu 7 800   6 300   6 300   

72f 630 Potraviny 9 000   9 000   9 000   

41 640 Transfery  10   10   10   

    spolu  44 710   46 110   46 110   

 

Komentár k rozpočtu r. 2022 

Mzdy a odvody : 

Poţiadavka  na stredisku  č.1 – MŠ Nábreţná -  prostriedky na odmeny  pri ţivotnom jubileu  50 r. – 1 

pedag. zamestnankyňa a 1 údrţbár, ţivotné jubileum 60 r-. 2 pedagogické zam a riaditeľka MŠ . 

Odmena je  vo výške 1 funk. platu. Spolu MŠ Nábreţná 5 500 eur + odvody.  Na stredisku 3 – ET 

Štúrova – ţivot. jub. 60 r. – 1 pedag. zam. -1 400 eur + odvody.  Na stredisku č.2 – ŠJ Nábreţná- 

ţivot. jub.  60 r. – hlavná kuchárka – 800 eur + odvody.  Odvody sú  rátané v sume 24,95 % do 

sociálnej poisťovne a 10 % do zdravotných poisťovní.  

 

 

   



 Bežné výdavky : 

MŠ Nábreţná  

Výpočtová technika – tlačiareň a notebook v sume 1 000 eur. Ţiadame finančné prostriedky na údrţbu 

MŠ v sume 3 000 eur -  maľovanie a oprava stien a podstienok.  

ET Štúrova 

Finančné prostriedky na údrţbu v sume 1 000 eur pouţijeme na úpravu – dvor. 

ET Kolibská 

Ţiadame Vás o finančné prostriedky na údrţbu MŠ v sume 1 000 eur – terénne úpravy a predná 

školská záhrada . 

ŠJ Nábreţná  

Interiérové vybavenie – po oprave výdajných kuchyniek pri tr. A a D je potrebné doplniť zariadenia 

spĺňajúce hygienické normy – 2 nerezové stoly v sume 1 900 eur. Ďalej finančné prostriedky na 

údrţbu – v sume 10 000 eur – opravu kuchyniek pri triedach A a D. 

ŠJ Štúrova 

Údrţba v sume 2 000 eur –potrebujeme  opraviť  podlahu v kuchyni – výmena dlaţby. 

ŠJ Kolibská 

Údrţba v sume 2 000 eur- výmena podlahy v kuchyni. 

Transfery: 

MŠ Nábreţná  

V roku 2022 je plánované odchodné pre 1 pedagogickú  zamestnankyňu  spolu v sume             

2 200 eur  + odvody . 

Kapitálové výdavky : 

MŠ Nábreţná 

Ţiadame finančné prostriedky na prístrešok v sume 8 000 eur. 

ŠJ Nábreţná 

Ţiadame Vás o fin. prostriedky na nerezovú škrabku na zemiaky v sume 2 000 eur a 2000 eur na profi 

umývačku riadu pre školské kuchyne.  

 

 

V Novej Bani dňa 12.10.2021 

Vypracovala: Eva Trúsiková 

Schválila: Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ 



Základná umelecká škola Kolárova 5, 968 01 Nová Baňa 

Návrh rozpočtu  na rok 2022-2024 

Príjmy  

 
Celková 

bilancia  Zdroj Ekonomická 
Názov položky 

návrh návrh návrh 

rozpočtu   klasifikácia   2022 2023 2024 

Príjmy             

  41 223 Za školy a školské zariadenia 32 000 32 000 32 000 

      Spolu  32 000 32 000 32 000 

              

 

Výdavky  

 

  Zdroj Funkčná Ekonom. Názov návrh návrh návrh 

Podpr.   klasifik. klasifik.   2022 2023 2024 

9.2.       Základná umelecká škola       

        Mzdy       

  41 09.5.0. 611 Tarifný plat 282 815 282 815 282 815 

  41 09.5.0. 612 Osobný príplatok 4 471 4 471 4 471 

  41 09.5.0. 612 príplatok-ŠČ-triednictvo 17 058 17 058 17 058 

  41 09.5.0. 612 Príplatok za riadenie 3 060 3 060 3 060 

  41 09.5.0. 612 príplatok za nadčas 10 077 10 077 10 077 

  41 09.5.0. 612 Kreditový príplatok 1 620 1 620 1 620 

  41 09.5.0. 612 Prípatok začín.PZ 517 517 517 

  41 09.5.0. 614 Odmeny 14 250 14 250 14 250 

  41 09.5.0. 614 Odmeny-50 r.,60 r. 2 341 2 341 2 341 

    Spolu     336 209 336 209 336 209 

        Odvody       

  41 09.5.0. 612 Všeobecná zdravotná poisťovňa 14 732 14 732 14 732 

  41 09.5.0. 623 Dôvera 15 490 15 490 15 490 

  41 09.5.0. 623 Union 3 779 3 779 3 779 

  41 09.5.0. 625001 Nemocenské poistenie 4 829 4 829 4 829 

  41 09.5.0. 625002 Starobné poistenie 48 292 48 292 48 292 

  41 09.5.0. 625003 Úrazové poistenie 2 759 2 759 2 759 

  41 09.5.0. 625004 Invalidné poistenie 10 348 10 348 10 348 

  41 09.5.0. 625005 Poistenie v nezamestnanosti 3 449 3 449 3 449 

  41 09.5.0. 625007 Príspevok do RFS 16 385 16 385 16 385 

  41 09.5.0. 627 DDP 598 598 598 

    Spolu     120 661 120 661 120 661 

        Bežné výdavky       

  41 09.5.0. 631001 Cestovné tuzemské 50 50 50 

  41 09.5.0. 632001 Elektrická energia 2 400 2 400 2 400 

  41 09.5.0. 632001 Zemný plyn 8 000 8 000 8 000 

  41 09.5.0. 632002 Vodné, stočné 450 450 450 

  41 09.5.0. 632003 Poštové služby 120 120 120 

  41 9.5.2000 632004 Komunikačná infraštruktúra 200 200 200 

  41 09.5.0. 632005 Telekomunikačné služby 650 650 650 

  41 09.5.0. 633001 Interiérové vybavenie 600 600 600 

  41 09.5.0. 633002 Výpočtová technika 3 500 3 500 3 500 

  41 09.5.0. 633004 Prevádzkové prístroje a technika 500 500 500 

  41 09.5.0. 633006 Všeobecný materiál 5 000 5 000 5 000 

  41 09.5.0. 633009 Knihy a časopisy 1 200 1 200 1 200 

  41 09.5.0. 633010 Pracovné odevy 100 100 100 

  41 09.5.0. 633018 Licencie 120 120 120 

  41 09.5.0. 635002 Údržba výpočtovej techniky 800 800 800 

  41 09.5.0. 635004 Údržba prevádzkových strojov,   2 800 2 800 2 800 

  41 09.5.0. 635006 Údržba budov alebo ich častí  4 500 4 500 4 500 



  41 09.5.0. 636002 Prenájom rohožiek 190 190 190 
  

  41 09.5.0. 637001 Školenia, kurzy, semináre 150 150 150 
  

  41 09.5.0. 637004 Všeobecné služby  3 500 3 500 3 500 
  

  41 09.5.0. 637005 Špeciálne služby 562 562 562 
  

  41 09.5.0. 637006 Pracovná zdravotná služba 432 432 432 
  

  41 09.5.0. 637012 Poplatky a odvody 500 500 500 
  

  41 09.5.0. 637014 Stravovanie 11 653 11 653 11 653 
  

  41 09.5.0. 637015 Poistné 528 528 528 
  

  41 09.5.0. 637016 Prídel do sociálneho fondu 4 202 4 202 4 202 
  

  41 09.5.0. 637017 Provízia 100 100 100 
  

  41 09.5.0. 637027 Odmeny zamestn. mimo PP  4 944 4 944 4 944 
  

  41 09.5.0. 637035 Dane, poplatok za KO a RTVS 840 840 840 
  

    Spolu     58 591 58 591 58 591 
  

        Transfery       
  

  41 09.5.0. 642015 Na nemocenské dávky 10 10 10 
  

  41 09.5.0. 642013 Odchodné 3 789 3 789 3 789 
  

    Spolu     3 799 3 799 3 799 
  

        Kapitálový výdavok       
  

  46 09.5.0. 713001 Hudobný nástroj 8 000 0 0 
  

    Spolu     8 000 0 0 
  

        Rekapitulácia       
  

  41 09.5.0. 610 Mzdy 336 209 336 209 336 209 
  

  41 09.5.0. 620 Odvody 120 661 120 661 120 661 
  

  41 09.5.0. 630 Bežné výdavky 58 591 58 591 58 591 
  

  41 09.5.0. 640 Transfery 3 799 3 799 3 799 
  

    Spolu   Bežný rozpočet 519 260 519 260 519 260 
  

    Spolu   Kapitálový rozpočet 8 000 0 0 
  

        Spolu 41+kapitálový rozpočet 527 260 519 260 519 260 
  

 

 

Stručný komentár k rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024 

Príjmy:      32 000 eur 

        32 000 eur - príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom – školné. 

Výdavky:      519 260 eur 

Mzdy 610:    336 209 eur 

Predpoklad miezd je narátaný pre 16 pedagogických zamestnancov  na plný úväzok, 9 pedagogických 

zamestnancov na skrátený úväzok, 1 neped.ZC  na plný úväzok (upratovačka) a 3 nepedagogických 

ZC na skrátený úväzok (ekonóm, PaM, upratovačka, administratívny referent) vo výške 282 815 eur, 

príplatok za riadenie (3 060 eur), osobný príplatok (4 471 eur), príplatok za triednictvo (17 058 eur), 

príplatok za nadčas napočítaný na 7 mesiacov (10 077 eur), príplatky začínajúceho PZ ( 517 eur ), 

príplatok za profesijný rozvoj ( 1 620 eur). Odmeny napočítané vo výške 500 eur na zamestnanca (14 

250 eur), odmeny pre 2 ZC  pri životnom jubileu 50 a 60 rokov ( 2 341 eur). 

Odvody 620: 120 661 eur 

Odvody v zmysle platnej legislatívy vo výške 120 063 eur (mzdy, dohody, DDP), príspevok na DDP 

pre 4 ZC vo výške 598 € (49,80/mes.). 

Bežné výdavky 630:  58 591 eur 

Cestovné - 50 eur - v zmysle zákona o cestovných náhradách, 

Energie – 10 850 eur –zemný plyn (8 000 eur) , elektrická energia (2 400 eur) a voda (450 eur), 

Poštové a telekomunikačné služby- 970 eur - výdavky na poštové (120 eur) a telekomunikačné služby 

( 850 eur -telefón, MT, internet), 



Interiérové vybavenie-600 eur-skrinky, koberce do tried, 

Výpočtová technika-3 500 eur-nákup notebook na výchovno vzdelávací proces (7 ks), 

Prevádzkové stroje, prístorje, zariadenia-500 eur- nákup gitary, 

Všeobecný materiál – 5 000 eur - kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, 

zakúpenie notového materiálu, výtvarného materiálu...atď,  

Knihy, časopisy – 1 200 eur - predplatné odborných periodík, pracovné zošity na hudobnú náuku, 

Pracovné odevy, obuv – 100 eur - ochranné pracovné odevy a obuv, 

Licencie-120 eur- eset smart security, 

Údržba výp.techniky – 800 eur - údržba programov KORWIN, WINPAM, aSc agenda, internetová 

stránka,  

Údržba prev.strojov – 2 800 € - nutná údržba hudobných nástrojov (300 eur), ladenie klavírov (2 500 

eur),   

Údržba budov – 4 500 eur – potrebná údržba po výmene strechy: maľovanie tried, brúsenie parkiet, 

výmena podlahy,    

Prenájom rohožiek – 190 eur - Lindstrom – servisný prenájom rohoží, tlačiarne, 

Školenia,kurzy,semináre – 150 eur - poplatky za semináre (vzdelávanie ZC), 

Všeobecné služby – 3 500 eur - odborné prehliadky a revízie zariadení , technik BOZP a PO a iné 

služby,  

Špeciálne služby-562 eur- ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby, 

Pracovná zdravotná služba – 432 eur - pracovná zdravotná služba, 

Poplatky a odvody – 500 eur - poplatky za vedenie účtu, 

Stravovanie – 11 653 eur - nápočet 2,60 € na 1 ZC (predpoklad 4 482 strav.lístkov x 2,60),  

Poistné – 528 eur-poistné budovy školy, 

Prídel do SF – 4 202 eur – tvorba povinného prídelu vo výške 1,25 %, 

Provízia-100 eur-stravné lístky, 

DoPČ – 4 944 eur - nápočet je pre 1 ZC-kurič a 1 učiteľa,  

Dane – 840 eur - miestne dane MsÚ. 

   

Transfer 640:  3 799 eur 

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (10 eur), odchodné do dôchodku pre 1 PZC 

(3 789 eur) vo výške 2 funkčných platov. 

 

Kapitálový výdavok: 8 000 eur  

Zakúpenie pianína PETROF P122 N2.  

 

Roky 2023, 2024 sme ponechali na úrovni roku 2022. 

V Novej Bani, dňa 30.09.2021 

 

 

       ...................................................... 

                    Mgr.Marta Urdová 

                                riaditeľka školy 

 



Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa 

Návrh rozpočtu  na rok 2022- 2024 
 

Druh  Zdroj Ekonomická Názov položky Návrh  Návrh  Návrh  

rozpočtu   klasifikácia   2022 2023 2024 

Príjmy 

        41 212 prenájom miestností  3 000 3000 3000 

  41 223001 olympiády KŠÚ 0 0 0 

  41 223002 školné a zápisné 600 600 600 

  41 223002/02 školné a zápisné - letná činnosť 4500 4500 4500 

  41 223002/03 školné - krúžky 2 210 2 210 2210 

  41 292012 z dobropisov 0 0 0 

      spolu 10 310 10 310 10310 

Výdavky              

    610 Mzdy        

  41 611 Tarifný plat 53 514 53 514 53 514 

  41 612001 Osobný príplatok 6 000 6 000 6 000 

  41 612002 Ostatné príplatky okrem osobných 3 912 3 912 3 912 

  41 614 Odmeny 2 500 2 500 2 500 

      Sumár mzdy 65 926 65 926 65 926 

    620 Odvody       

  41 621 Poistné do VšZP 4 447 4 447 4 447 

  41 623 Poistné do ostatných ZP 2 464 2 464 2 464 

  41 625001 Poistné na nemocenské poistenie 967 967 967 

  41 625002 Poistné na starobné poistenie 9 668 9 668 9 668 

  41 625003 Poistné na úrazové poistenie 549 549 549 

  41 625004 Poistné na invalidné poistenie 2 077 2 077 2 077 

  41 625005 Poistné na poistenie v nezamestnanosti 692 692 692 

  41 625007 Poistné na poistenie do rezervného fondu 3 280 3 280 3 280 

  41 627 Príspevok do DDP 0 0 0 

      Sumár odvody 24 144 24 144 24 144 

    630 Tovary a služby spolu       

  41 631001 Cestovné náklady 2 170 2170 2170 

  41 632001 Energie  4 200 4 200 4 200 

  41 632002 Vodné, stočné 230 230 230 

  41 632003 Poštovné služby 120 120 120 

  41 632004 Komunikačná infraštruktúra 85 85 85 

  41 632005 Telekomunikačné služby 770 770 770 

  41 633001 Interiérové vybavenie 161 161 161 

  41 633002 Výpočtová technika 789 789 789 

  41 633003 Telekomunikačná technika 0 0 0 

  41 633004 Prevádzkové prístroje a technika 284 284 284 

  41 633006 Všeobecný materiál 2 543 2 543 2 543 

  41 633009 Učebno-kompenzačné 1 439 1 439 1 439 

  41 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 40 40 40 

  41 633013 Softvér a licencie 300 300 300 

  41 633016 Reprezentačné 100 100 100 

  41 634001 Palivo, mazivá, oleje 100 100 100 

  41 634004 Prepravné 1880 1880 1880 

  41 635002 Údržba výpočtovej techniky 790 790 790 

  41 635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí 13 520 13 520 13520 

  41 637001 Školenia, kurzy, semináre 210 210 210 

  41 637002 Honoráre, súťaže, občerstvenie 200 200 200 

  41 637004 Všeobecné služby 2 025 2 025 2 025 

  41 637012 Poplatky a odvody 665 665 665 

  41 637014 Stravovanie hradené z MsÚ 2 860 2 860 2 860 

  41 637014 Stravovanie deti 1 822 1 822 1 822 

  41 637015 Poistné detí 250 250 250 

  41 637015 Poistné budov 425 425 425 

  41 637016 Prídel do sociálneho fondu 824 824 824 

  41 637027 Odmeny zamestn. mimoprac. pomeru 2 870 2 870 2 870 

  41 637035 Dane, poplatok za KO a RTVS 190 190 190 

      Sumár bežné výdavky tovary a služby 41 862 41 862 41 862 



    640 Transfery        

  41 642015 Na nemocenské dávky 10 10 10 

      Spolu transfery 10 10 10 

      Spolu kód 41 131 942 131 942 131 942 

 

 

 

 

Komentár k rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024 

Výdavky  

633001 Interiérové vybavenie 161,- eur policový regál, police a konzoly – hrnčiarska miestnosť 

633002 Výpočtová technika 789,- eur PC ekonómka 

633004 Prevádzkové prístroje a technika 284,- eur benzínový plotostrih 

633013 Softvér a licencie 300,- eur ( aktualizácia antivírusového programu -ročná licencia pre 20 ks 

PC + AVP Kaspersky pre ekonómku CVČ, Office 2019 PC ekonómka 

635002 Údržba výpočtovej techniky  790,- eur (podpora Korwin, Datalan, uzávierka Korwin, 

inštalácia a konfigurácia AVP a iných software, presun Korwinu) 

635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí   13 520, - eur  -revitalizácia dvora 

Horná chodba – dlhý sklad: oškrabanie starej maľovky, hĺbková penetrácia, hrubé vyspravenie 

omietky, kléber sieťka omietka, maľovka, náter dverí a zárubne, vyrovnanie podlahy do 10 cm, 

položenie PVC a soklu 

Sklad pri sále – oškrabanie starej maľovky, hĺbková penetrácia, hrubé vyspravenie omietky, kléber 

sieťka omietka, maľovka, náter dverí a zárubni 

637004 Všeobecné služby 1 825,- eur (BOZP a PO, Osobný údaj,  Lindström,  členské v asociácii 

CVČ, servis plyn. kotla, revízia komína, revízia hasiacich prístrojov, servis alarmu, prenájom 

telocvične pre ZÚ Cross Fit, obnovenie web stránky CVČ) 

 

 

 

 

 

13.10.2021 

 Vypracovala: Mgr. Anna Kopernická CVČ Nová Baňa 

 



Technické sluţby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, 968 01 Nová Baňa 

Návrh rozpočtu  na rok 2022- 2024 
1. Príjmy :  

                                   Rozpočet príjmov Technických sluţieb mesta Nová Baňa 2022-2024 

poloţka pod-                 

poloţka 

  Návrh 
rozpočtu na 

rok 2022 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2023 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2024 
  

u k a z o v a t e ľ  

    EUR EUR EUR 

  Príjmy celkom  1 326 919 1 055 800 1 055 800 

  Beţné príjmy  924 334 915 800 915 800 

212003 z prenajatých budov, priestorov 18 300 18 300 18 300 

223001 za predaj výrobkov a sluţieb 10 995 10 995 10 995 

312001 zo ŠR 3 705 3 705 3 705 

312007 Z rozpočtu mesta - na beţné výdavky  891 334 882 800 882 800 

          

  Kapitálové príjmy  402 585 140 000 140 000 

322005 Z rozpočtu mesta -  na kapitálové výdavky  402 585 140 000 140 000 

          

 

2. Výdavky :  

Rozpočet výdavkov  Technických sluţieb mesta Nová Baňa 2022-2024 

PP 

P
/P

 

  

zd
ro

j 

F
u

n
k

čn
á 

k
lasif

ik
áci

a ukazovateľ 
Návrh 

2022 

Návrh 

2023 
Návrh 2024 Projekt   

4 KOMUNIKÁCIE,    DOPRAVA,     CESTOVNÝ RUCH 413 528 428 086 428 086 

  4.1.   41 04.1.1. Správa Technických sluţieb  179 606 184 164 184 164 

          610- mzdy  93 966 94 666 94 666 

          620- odvody  34 634 34 634 34 634 

          630- tovary a sluţby  48 864 54 864 54 864 

          640- odchodné 2 142 0 0 

  4.2.   41 04.5.1. Miestne komunikácie a doprava  233 922 243 922 243 922 

  4.2. 2 41 04.5.1. Miestne komunikácie  115 175 125 175 125 175 

          610- mzdy  55 642 55 642 55 642 

          620- odvody  19 585 19 585 19 585 

          630- tovary a sluţby  39 948 49 948 49 948 

  4.2. 2 41 04.5.1. Miestne komunikácie - zimná údržba 34 721 34 721 34 721 

          620- odvody  776 556 556 

          630- tovary a sluţby  33 945 33 945 33 945 

  4.2. 3 41 04.5.1. Cestná doprava  84 026 84 026 84 026 

          610-mzdy 42 904 42 904 42 904 

          620- odvody 15 652 15 652 15 652 

          630- tovary a sluţby  25 470 25 470 25 470 

5 ŢIVOTNÉ  PROSTREDIE 202 407 202 407 202 407 

  5.1. 1 41 05.1.0. Nakladanie s KO - TS 202 407 202 407 202 407 

          Nakladanie s KO  152 928 152 928 152 928 

          610- mzdy 71 524 71 524 71 524 

          620- odvody 25 842 25 842 25 842 

          630- tovary a sluţby 55 562 55 562 55 562 

  5.1 1 41 05.1.0. Veľkoobjemový odpad 49 479 49 479 49 479 

          610- mzdy 31 642 31 642 31 642 

          620- odvody 11 337 11 337 11 337 

          630- tovary  a sluţby 6 500 6 500 6 500 

6 PROSTREDIE  PRE  ŢIVOT 233 621 213 729 213 729 

  6.2.   41 06.2.0. Verejná zeleň - TS 137 528 121 628 121 628 

          610-mzdy 63 353 63 353 63 353 

          620-odvody 23 000 23 000 23 000 

          630- tovary a sluţby 51 175 35 275 35 275 

  6.3.   41 06.4.0. Verejné osvetlenie - TS 70 227 68 227 68 227 

          610-mzdy 13 200 13 200 13 200 

          620- odvody 4 647 4 647 4 647 

          630- tovary a sluţby 52 380 50 380 50 380 



  6.4.   41 06.6.0. Občianska vybavenosť  25 866 23 874 23 874 

  6.4. 1 41 06.6.0. Verejné WC 25 866 23 874 23 874 

          610- mzdy 13 231 13 231 13 231 

          620- odvody 6 862 6 862 6 862 

          630- tovary a sluţby 3 781 3 781 3 781 

          640- odchodné 1 992     

  6.4. 2 41 06.6.0. Mestská tržnica  0 0 0 

7 ROZVOJ MESTA – Kapitálové výdavky  402 585 140 000 140 000 

        04.5.1. MK Čierny Lúh 55 000     

        04.5.1. odstavná plocha Nábreţná 40 000     

        04.5.1. spevnené plochy Štúrova 28 000     

        04.5.1.  rekonštrukcia  MK   243 000 140 000 14 000 

        04.5.1. most pri ZŠ  20 000     

        05.1.0. splátka lisu 6 585     

        05.1.0. kontajnerové stojiská Tajch, Nábreţná 10 000     

8 ŠPORT,  KULTÚRA  A  INÉ  SPOLOČENSKÉ  SLUŢBY  41 778 38 578 38 578 

  8.2.   41 08.1.0. Správa štadióna  18 980 18 980 18 980 

          630- tovary a sluţby  18 980 18 980 18 980 

  8.3.   41 08.1.0. ihriská a športoviská -TS 13 558 13 558 13 558 

          ihriská, športoviská 1 400 1 400 1 400 

          630- tovary a sluţby  1 400 1 400 1 400 

           Rekreačné stredisko Tajch  12 158 12 158 12 158 

          610- mzdy 4 354 4 354 4 354 

          620- odvody 1 639 1 639 1 639 

          630- tovary a sluţby  6 165 6 165 6165 

  8.7.   41 08.3.3. Mestský rozhlas  6 070 2 870 2 870 

          630- tovary a sluţby  6 070 2 870 2 870 

  8.8.   41 08.4.0. Pohrebné a cintorínske sluţby   TS 3 170 3 170 3 170 

          610- mzdy 3 170 3 170 3 170 

          Výdavky podľa programov        

4         Komunikácie , doprava, cestovný ruch  413 528 428 086 428 086 

5         Ţivotné prostredie  202 407 202 407 202 407 

6         Prostredie pre ţivot 233 621 213 729 213 729 

7         Rozvoj mesta - kapitálové výdavky 402 585 140 000 140 000 

8         Šport, kultúra a iné spoločenské sluţby  41 778 38 578 38 578 

          Výdavky celkom  1 293 919 1 022 800 1 022 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komentár k návrhu rozpočtu 

Program 4.1. Správa Technických sluţieb – 179 606 eur  

Beţné výdavky budú pouţité na úhradu miezd, odvodov, tovarov a sluţieb v tom : cestovné, energie, 

poštovné, telekomunikačné, materiál, palivá, servis a údrţba vozidiel, výpočtovej techniky. V rámci 

rozpočtu  je naplánované odchodné.  

 

Program 4.2. Miestne komunikácie a doprava – 233 922 eur  

Beţné výdavky budú pouţité na úhradu miezd, odvodov, tovarov a sluţieb v tom : materiál, palivo, 

poistenie vozidiel, mýto, všeobecné sluţby ( verejné obstarávania .....), stravovanie .  

 

Beţné výdavky na zimnú údrţbu predstavujú :  posypový materiál navýšený o 2 000 eur z dôvodu 

nárastu cien stavebných a posypových materiálov, sluţby za odhŕňanie snehu dodávateľsky 

a pohotovosť o 3 400 eur. O 950 eur sme navýšili poloţku odmien zamestnancov mimopracovného 

pomeru a o 450 eur OOP.    

    

Beţné výdavky na dopravu zahŕňajú okrem mier a odvodov aj výdavky na palivá, servis a údrţbu 

vozidiel, sluţby ( revízie, overenie tachografov, )poplatky za mýto a GPS, stravné.          

 

Program 5.1. Nakladanie s komunálnym odpadom – 202 407 eur  

Beţné výdavky budú pouţité na úhradu miezd, odvodov, tovarov a sluţieb v tom :  materiál, OPP, 

palivá, servis a údrţba vozidiel, poistenie vozidiel, poplatky, sluţby za odber a zneškodnenie odpadu 

spoločnosťou Waste Recycling ako náklady za zhodnotenie biologicky rozloţiteľného kuchynského 

odpadu.   

 

V rámci veľkoobjemového odpadu sme navýšili mzdy a odvody o 7 463 eur z dôvodu prijatia 1 

pracovníka na zberný dvor v roku 2021 na TPP, ako aj z dôvodu naplánovanej 1 jubilejnej odmeny. 

Okrem toho sme naplánovali výdavky  vo výške 2 600 eur na servis vozidla UNC 061, ktoré 

pouţívame výhradne pri prácach na zbernom dvore TS.  

 
Program 6.2. Verejná zeleň – 137 528 eur 

Beţné výdavky vo výške 121 628 eur  budú pouţité na mzdy, odvody v rámci mzdového fondu máme  

naplánované 2 jubilejné odmeny. V rozpočte sme navýšili materiál a sluţby spolu o 2 500 eur 

z dôvodu avizovaného nárastu cien za hnojivá, osivá, postreky a starostlivosť o trávnik pri ZŠ J. 

Zemana. OOP sme navýšili o 650 eur a o 700 eur servis vozidiel, pričom vozidlo PG sme presunuli zo 

strediska štadión na verejnú zeleň. Beţné výdavky účelové vo výške 15 900 eur budú pouţité na 

mobiliár do parkov 900 eur, opilovanie stromov dodávateľským spôsobom 5 000 eur a kosenie 

dodávateľským spôsobom 10 000 eur.  

 
Program 6.3. Verejné osvetlenie – 70 227 eur  

Beţné výdavky  vo výške 68 227 eur zahŕňajú okrem miezd a odvodov aj výdavky na energie, 

materiál, údrţbu verejného osvetlenia. V rozpočte sme naplánovali aj opravu vianočného osvetlenia vo 

výške 2 000 eur.        

 

Program 6.4. 1.  Verejné WC – 25 866 eur  

V rámci miezd je naplánované odchodné. Výdavky budú pouţité na energie, materiál, sluţby.  

 

Program 6.4.2. Mestská trţnica – 0 eur  

Výdavky na zabezpečenie prevádzky mestskej trţnice sú hradené z vlastných príjmov .    

 

Program 7. Investície – 402 585 eur  

Výdavky sú určené na investičné akcie, ktoré sa nerealizovali v roku 2021 : rekonštrukcia MK Čierny 

Lúh, odstavná plocha Nábreţná, spevnené plochy Štúrova a oprava mostu pri ŢŠ.  



Na rok 2022 sme naplánovali rekonštrukcie MK  v celkovej sume 243 000 eur z toho  ul. Švantnerova 

82 500 eur, Nálepkova 38 100 eur, Štefankova 46 000 eur, Sadovnícka 40 000 eur, Kolibská 36 400 

eur,   kontajnerové stojiská na ul. Nábreţná a Tajch 10 000 eur a splátku lisu.     

 

 

Program 8.2. Správa štadióna – 18 980 eur   

Výdavky budú pouţité na energie, materiál, palivá a beţnú údrţbu.   

 

Program 8.3. Ihriská a športoviská – 13 558 eur  

Výdavky budú pouţité na mzdy a odvody, energie, materiál, sluţby. Plánujeme zakúpiť umelý trávnik, 

ktorý bude poloţený pod workoutové prvky.  

 

Program 8.7. Mestský rozhlas – 6 070 eur  

Výdavky budú pouţité na prevádzku mestského rozhlasu ( materiál, údrţba, sluţby).     

 

Program 8.8. Pohrebné a cintorínske sluţby – 3 170 eur  

Celkové výdavky na prevádzku cintorína predstavujú sumu 25 470 eur z toho 3 170 eur z rozpočtu 

mesta, ktoré budú pouţité na mzdy a 22 300 eur z vlastných príjmov, ktoré budú vynaloţené na mzdy, 

odvody, energie, materiál, údrţbu, sluţby.        

 

 Návrh rozpočtu v členení na beţné a účelové výdavky  

 

 

4.1. 04.1.1. Spoločná správa 0 179 606 179 606 0 184 164 184 164 0 184 164 184 164

4.1. 04.1.1. Spoločná správa - účelové 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.2. 04.5.1 Údrţba MK 0 115 175 115 175 0 115 175 115 175 0 115 175 115 175

4.2.2. 04.5.1 Údržba MK - účelové 0 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000

4.2.3. 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 0 84 026 84 026 0 84 026 84 026 0 84 026 84 026

4.2.3. 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu - účelové 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.4. 04.5.1 Zimná údrţba MK 0 34 721 34 721 0 34 721 34 721 0 34 721 34 721

4. 0 413 528 413 528 0 428 086 428 086 0 428 086 428 086

5.1.1. 05.1.0 Nakladanie s KO 900 152 928 153 828 900 152 928 153 828 900 152 928 153 828

5.1.1. 05.1.0 Nakladanie s KO - účelové 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1.2. 05.1.0 Zber veľkoobjemového odpadu 0 49 479 49 479 0 49 479 49 479 0 49 479 49 479

5. 900 202 407 203 307 900 202 407 203 307 900 202 407 203 307

6.2. 06.2.0. Verejná zeleň 0 121 628 121 628 0 121 628 121 628 0 121 628 121 628

6.2. 06.2.0 Verejná zeleň - účelové 0 15 900 15 900 0 0 0 0 0 0

6.3. 06.4.0 Verejné osvetlenie 0 68 227 68 227 0 68 227 68 227 0 68 227 68 227

6.3. 06.2.0 Verejné osvetlenie - účelové 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0

6.4.1. 06.6.0. Verejné WC 7 500 25 866 33 366 7 500 23 874 31 374 7 500 23 874 31 374

6.4.2. 06.6.0. Správa mestskej trţnice 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000

6. 9 500 233 621 243 121 9 500 213 729 223 229 9 500 213 729 223 229

8.3. 08.1.0. Tajch - rekreačná oblasť 300 12 158 12 458 300 12 158 12 458 300 12 158 12 458

8.2. 08.1.0 Štadión 0 18 980 18 980 0 18 980 18 980 0 18 980 18 980

8.3. 08.1.0 Ihriská a športoviská 0 1 400 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400 1 400

8.3. 08.1.0 Ihriská a športoviská - účelové 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.7. 08.3.0. Mestský rozhlas 0 2 870 2 870 0 2 870 2 870 0 2 870 2 870

8.7. 08.3.0. Mestský rozhlas - účelové 0 3 200 3 200 0 0 0 0 0 0

8.8. 08.4.0. Pohrebné a cintorínske sluţby 22 300 3 170 25 470 22 300 3 170 25 470 22 300 3 170 25 470

8. 300 41 778 38 908 300 38 578 61 178 300 38 578 61 178

Spolu  -  hlavná činnosť 33 000 891 334 898 864 33 000 882 800 915 800 33 000 882 800 915 800

2 022 2 023 2 024

Vlastné príjmy 33 000 Vlastné príjmy 33 000 Vlastné príjmy 33 000

Bežný príspevok 870 234 Bežný príspevok 872 800 Bežný príspevok 872 800

Účelový príspevok 21 100 Účelový príspevok 10 000 Účelový príspevok 10 000

SPO LU BEŢNÉ 891 334 SPO LU BEŢNÉ 882 800 SPO LU BEŢNÉ 882 800

Kapitálový príspevok 402 585 Kapitálový príspevok 140 000 Kapitálový príspevok 140 000

1 326 919 1 055 800 1 055 800

Číslo 

progra

mu

Funkčná 

klasifikác

ia

Názov 
Výdavky 

2024

Komunikácie , doprava, cestovný ruch

Vlastné 

príjmy pre 

rok 2022

Príspevok 

MsÚ 2022

Výdavky 

2022

Vlastné 

príjmy pre 

rok 2023

Príspevok 

MsÚ 2023

Výdavky 

2023

Vlastné 

príjmy pre 

rok 2024

Príspevok 

MsÚ 2024

Ţivotné prostredie

Prostredie  pre ţivot

Šport, kultúra a iné spoločenské sluţby

SPO LU SPO LU SPO LU 



Stanovisko 

hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu Mesta Nová 

Baňa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 

 

Podľa § 18f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta Nová Baňa 

na roky 2022 - 2024. Podkladom pre vypracovanie stanoviska bol spracovaný návrh 

viacročného rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie a v 

programovej štruktúre.  

 

1. Preverenie dodržania zákonných povinností pri 

zostavovaní návrhu viacročného rozpočtu  

 

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2022–2024 bol zostavený v súlade 

s platnou legislatívou, zákonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákonom č.523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n.p. 

Na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022-2024 vydalo Ministerstvo 

financií SR príručku pod čís. MF/005766/2021-411. V zmysle tohto dokumentu sú jednotlivé 

subjekty, ktorých rozpočty tvoria rozpočet verejnej správy, povinné zapracovať do návrhov 

svojich rozpočtov finančné toky zo štátneho rozpočtu v súlade s návrhom štátneho rozpočtu 

schváleného vládou. Mesto Nová Baňa pri zostavovaní návrhu rozpočtu postupovalo v súlade 

s vydanou Príručkou.  

V zmysle zákona č.583/2004 Z. z. mesto zostavilo návrh viacročného rozpočtu na roky 

2022-2024, pričom záväzným rozpočtom je rozpočet na príslušný rozpočtový rok a teda r. 

2022. Rozpočty na roky 2023 a 2024 nie sú záväzné.  

Pre obce je záväzná platná rozpočtová klasifikácia vydaná MF SR, kde môţem 

konštatovať ţe predkladaný návrh rozpočtu je spracovaný v jej zmysle a náleţitosti z nej 

vyplývajúce boli dodrţané. 

Podľa§10 zákona č.583/2004 Z. z. sú obce povinné zostaviť rozpočet vnútorne členený na : 

a) Beţný rozpočet (beţné príjmy a beţné výdavky) 

b) Kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky) 



c) finančné operácie  

Beţný rozpočet musí byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový, schodkový sa môţe 

zostaviť iba v prípade, ak sa vo výdavkoch beţného rozpočtu rozpočtuje pouţitie účelovo 

určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ nevyčerpaných v minulých 

rokoch.  

Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, schodkový sa môţe 

zostaviť iba v prípade, ak tento schodok je moţné  vykryť návratnými zdrojmi financovania, 

zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, alebo je tento schodok krytý 

prebytkom beţného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.  

Konštatujem, ţe toto bolo pri zostavovaní rozpočtu dodrţané.  

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2022-2024 je zostavený v programovej štruktúre, 

programový rozpočet obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta vo finančnom vyjadrení. 

Zostavením programového rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov je splnená 

povinnosť vyplývajúca z ustanovenia § 4 a§ 9 zákona č.583/2004 Z. z.  

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2022-2024 bol v súlade s § 9 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. zverejnený na úradnej tabuli a 

internetovej stránke mesta, čím bola dodrţaná povinnosť zverejnenia najmenej 15 dní pred 

jeho schválením, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. 

 

2. Tvorba návrhu rozpočtu na rok 2022 

 

  Vzhľadom na ustanovenie § 9 ods.4 zákona č.583/2004 Z. z., ako aj § 5 ods.2 

Rozpočtových pravidiel mesta Nová Baňa, z dôvodu nezáväznosti príjmov a výdavkov 

rozpočtov na roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku, predmetom tejto časti 

stanoviska je posúdenie návrhu rozpočtu na rok 2022.  

Rozpočet na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške 6 403 684 €. 

Beţný rozpočet na rok 2022 je zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet na rok 2022 je 

zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom beţného 

rozpočtu a príjmovou finančnou operáciou čerpaním z rezervného fondu.  

Navrhovaný rozpočet mesta, vrátane finančných operácií, je zostavený ako vyrovnaný, 

čím je splnená jedna zo zákonných podmienok  vyplývajúca z  § 10 ods. 7  zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

 Podľa makroekonomických  predpokladov z prognózy Ministerstva financií 

Slovenskej republiky zo septembra 2021 je zrejmé, ţe napriek ekonomickému poklesu 



vplyvom pandémie daňovo-odvodové príjmy za rok 2020 takmer vôbec nepoklesli a v tomto 

roku uţ rastú silným tempom podobne ako pred krízou. Stabilný vývoj daní zo spotreby a trhu 

práce za rok 2020 dopĺňa aj daň z korporátnych ziskov s minimálnym medziročným poklesom 

po zapracovaní  takmer všetkých daňových priznaní za rok 2020. Oţivenie hospodárstva 

v 2021 prinesie robustný 5 percentný rast príjmov aj napriek spomaleniu ekonomickej aktivity 

v závere roka počas tretej vlny pandémie. V ďalších rokoch rast príjmov ešte zrýchli k úrovni 

7 % najmä vďaka dočerpaniu EÚ fondov z končiaceho programového obdobia a z Plánu 

obnovy.  

Aktuálny odhad podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyzických osôb by mal byť 

podľa zverejnenej prognózy zo septembra 2021 nasledovný: 

 

 

 

 

  



Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2022   

 

 Rozpočet 2022 

BEŢNÉ PRÍJMY 5 771 477 

BEŢNÉ VÝDAVKY 5 671 247 

BEŽNÝ ROZPOČET  (P-V) 100 230 

    

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 167 903 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 588 785 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET(P-V) - 420 882 

    

BEŢNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM  5 939 380 

BEŢNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM 6 260 032 

PRÍJMY - VÝDAVKY  (P-V) - 320 652 

    

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 464 304 

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 143 652 

FINANČNÉ OPERÁCIE   (P-V) 320 652  

    

PRÍJMY CELKOM  6 403 684 

VÝDAVKY CELKOM 6 403 684 

PRÍJMY - VÝDAVKY  (P-V) 0 

                                                                    



ROZPOČET  PRÍJMOV 

Rozpočet  príjmov, vrátane finančných operácií   je zosumarizovaný v nasledovnej tabuľke: 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet  2021 

Očakávaná  

skutočnosť 

2021 

Návrh 

rozpočtu 2022 

BEŢNÉ PRÍJMY 5 241 131 5 577 248 5 512 212 

KAPITÁLOVÉ 

PRÍJMY 
109 573 305 790 167 903 

FINANČNÉ 

OPERÁCIE 
191 893 910 868 464 304 

BEŢNÉ PRÍJMY RO 251 517 289 396 259 265 

PRÍJMY CELKOM 5 794 114 7 083 302 6 403 684 

 

ROZPOČET  BEŽNÝCH PRÍJMOV 

Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet  2021 

Očakávaná 

skutočnosť 

2021 

Rozpočet   

        2022 

DAŇOVÉ PRÍJMY 3 710 908 3 798 508 4 062 310    

NEDAŇOVÉ PRÍJMY 707 428 801 143 721 551 

GRANTY A TRANSFERY 1 074 312 1 266 993 985 196 

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 4 783 740 5 866 644 5 769 057 

                                                            

 Daňové príjmy 

Daňové príjmy sú tvorené výnosom dane z príjmov fyzických osôb – podielovej dane 

zo štátneho rozpočtu, daňami z nehnuteľností, dane za tovary a sluţby kde je zahrnutá: daň za 

psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za 

uţívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 



odpady. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zloţku rozpočtu mesta a táto 

skutočnosť sa nemení ani v roku 2022.  

Nedaňové príjmy 

Rozpočet nedaňových príjmov na rok 2022  je navrhnutý vo výške 721 551 €. 

Najväčší objem nedaňových príjmov predstavujú príjmy z vlastníctva, t. j. 

z uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom nebytových priestorov a pozemkov. Výška 

týchto príjmov je v sume 197 300 €. 

Ďalšiu skupinu tvoria príjmy z administratívnych poplatkov, iné poplatky a pokuty - 

správne poplatky za matričné úkony, za osvedčovanie listín a podpisov, za evidenciu 

obyvateľstva, za výruby stromov, za úkony v oblasti stavebných činností , vydávania 

rybárskych lístkov. Výška týchto príjmov je 240 306 €. 

Základné školy a školské zariadenia zriadené Mestom Nová Baňa  – 259 265 €. 

Príjmy na úseku školstva tvoria len nedaňové príjmy. Tvoria ich príjmy škôl za zápisné, 

školné a stravné.  

Iné nedaňové príjmy predstavujú sumu  24 700 €, táto suma je rovnaká ako v roku 

2021. Tvoria ich odvody z výťaţku stávkovej kancelárie a prevádzkovateľov ruliet a 

videohier, ktoré odvádzajú do rozpočtu mesta na území ktorého sa kancelária, prevádzka 

nachádza ak spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných 

hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Granty a transfery 

Táto časť predstavuje sumu 985 196 €  

Finančné prostriedky, ktoré sú zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových 

dotácií, ktorých pouţitie je viazané na určitý účel a nie je moţné ich pouţiť na niečo iné. 

Najväčšou poloţkou je financovanie prenesených kompetencií a to predstavuje sumu aţ 816 

743€. Medzi transfery patria aj dotácie na činnosť stavebného úradu, matriku, hlásenie pobytu 

občanov, starostlivosť o ţivotné prostredie a vojnové hroby, na register adries.......  

ROZPOČET  KAPITÁLOVÝCH  PRÍJMOV 



Mesto v návrhu rozpočtu rozpočtuje plnenie kapitálových príjmov  výške 167 903 €. V 

rozpočte  roku 2022 sa rozpočtujú  príjem z predaja vrtu v predpokladanej sume 63 300 €, 

z predaja pozemkov v sume  18 000 €, príjmy z práva na odstrel 3 603 €, príjem z predaja 

majetku mesta 10 300 €, dotácia na kamerový systém v sume 16 000 €, dotácia pre ZŠ na 

vybavenie kniţnice a vybudovanie oddychovej zóny 30 000 €.    

FINANČNÉ OPERÁCIE 

Finančnými operáciami sa vykonávajú napríklad prevody z peňaţných fondov mesta alebo sa 

zapájajú do rozpočtu návratné zdroje financovania. Mesto plánuje formou príjmových 

finančných operácií  financovať kapitálové výdavky v celkovej sume 464 304 € nasledovne :  

z rezervného fondu vo výške 200 250 €, z peňaţného fondu 222 790 € (  nevyčerpané 

finančné prostriedky v roku 2021)  a nevyčerpanej  dotácie na modernizáciu Poţiarnej 

zbrojnice výške 41 264 €.      

 

RIZIKÁ NÁVRHU ROZPOČTU NA PRÍJMOVEJ STRÁNKE 

1. Nenaplnenie rozpočtu vlastných príjmov. Vzhľadom na pandemickú situáciu vidím 

riziko v nenaplnení hlavne príjmu dane za ubytovanie. Odhad Rady pre rozpočtovú 

zodpovednosť v podielových daniach pre mesto Nová Baňa je niţší o 55 000 € ako je 

uvedené v návrhu rozpočtu. 

2. Nenaplnenie rozpočtu na strane kapitálového príjmu, v poloţke predaj vrtu. Jedná sa o 

rozpočtovanú sumu vo výške  63 300 € nakoľko potenciálny kupujúci sa ţiadnym 

spôsobom nezaviazal vrt odkúpiť. 

 

ROZPOČET    VÝDAVKOV 

Pri zostavovaní rozpočtu v časti výdavkov beţných a kapitálových je opäť členenie na 

beţné výdavky mesta bez rozpočtových organizácií a rozpočtové organizácie zriadené 

mestom osobitne.  

V tabuľke uvádzam sumu spolu. 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet  2021 

Očakávaná 

skutočnosť 2021 
Rozpočet 2022 

BEŢNÉ VÝDAVKY 5 257 970 5 201 838 5 671 247 



KAPITÁLOVÉ 

VÝDAVKY 
427 144 1 056 297 588 785 

FINANČNÉ 

OPERÁCIE 
109 000 149 500 143 652 

VÝDAVKY CELKOM 5 794 114 6 407 635 6 403 684 

ROZPOČET  BEŽNÝCH  VÝDAVKOV 

Mesto bez rozpočtových organizácií má v rozpočte pre rok 2022 beţné výdavky vo 

výške 2 862 099 €. 

Rozpočtové organizácie majú beţné výdavky vo výške 2 809 148 €. 

Rozpočet beţných výdavkov na rok 2022 podľa funkčnej klasifikácie, podľa 

ekonomickej rozpočtovej klasifikácie ( ktorá tvorí prílohu rozpočtu) a podľa programov je 

v tabuľkovej časti  spracovaný veľmi podrobne, čo hodnotím veľmi pozitívne. 

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV 

Kapitálové výdavky, zahŕňajú výdavky na realizáciu investičných akcií ako aj 

výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s 

obstaraním tohto majetku.  V rozpočte mesta je opäť táto časť rozdelená na kapitálové 

výdavky mesta bez RO a kapitálové výdavky RO. 

Kapitálové výdavky mesta predstavujú sumu 559 785 €. Najväčšiu poloţku a to aţ 

69,3 % z kapitálových výdavkov mesta tvorí obnova mestských komunikácií – Cestná 

doprava, vo výške 388 000 €.  

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií sumu 29 000 €. Kde poloţky  v sume 

13 000 € tvoria napr. nákup strojov a zariadení pre školské jedálne v ZŠ a MŠ, ako aj nákup 

hudobného nástroja pre ZUŠ v sume 8 000 €. 

FINANČNÉ OPERÁCIE 

Mesto Nová Baňa nemá v súčasnosti ţiadny komerčný úver. Posledný komerčný úver 

zo SLSP bol splatený v roku 2019. 



Výdavkové finančné operácie v súčasnosti tvoria splátky úverov zo ŠFRB v sume 109 

000 € a splátky istiny z lízingu 34 652 €, ktorý mesto Nová Baňa zobralo na kúpu kukavozu 

pre Technické sluţby. 

              Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet  2021 

Upravený 

rozpočet 2021 
Rozpočet 2022 

Výdavkové finančné operácie 109 000 149 500 143 652 

                                                              

VÝSLEDOK  HOSPODÁRENIA 

Navrhovaný rozpočet na rok 2022 vrátane finančných operácií je zostavený ako 

vyrovnaný, čím je splnená zákonná podmienka zostavenia rozpočtu podľa § 10 ods. 7 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 Rozpočet 2022 

Beţné príjmy 5 771 477 

Beţné výdavky 5 671 247 

Bežný rozpočet - prebytok 100 230 

    
Kapitálové príjmy 167 930 

Kapitálové výdavky 588 785 

Kapitálový rozpočet - schodok - 420 855 

    
Beţné a kapitálový príjmy celkom  5 939 380 

Beţné a kapitálový výdavky celkom 6 260 785 

Bežný a kapitálový rozpočet - schodok - 320 652 

    
 

Návrh rozpočtu na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný.  

Beţný rozpočet na rok 2022 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2022 je 

zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý príjmovou finančnou 

operáciou. Finančné operácie sú kryté prebytkom beţného rozpočtu a príjmovou finančnou 

operáciou   

 

RIZIKÁ NÁVRHU ROZPOČTU NA VÝDAVKOVEJ STRÁNKE 

1. V podprograme 8.6 Banské múzeum nie je uvedená suma a tým pádom ani ciele 

programu, napriek tomu sa v komentári k tomuto programu počíta v jeho pokračovaní, 

čo môţe priniesť navýšenie výdavkov. 



2. Podhodnotené výdavky v podprograme 10.2.2. Opatrovateľská sluţba. Oproti 

minulému roku sa v rozpočte počíta s niţšími výdavkami o 52 865 €, čo je takmer 

30% plánovaný pokles. 

  



3. ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE  NÁVRHU VIACROČNÉHO 

PROGRAMOVÉHO  ROZPOČTU 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na posúdenie 

súladu návrhu rozpočtu s príslušnými právnymi predpismi, na identifikáciu prípadných rizík a 

rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a výdavkov. Návrh viacročného rozpočtu mesta Nová 

Baňa na roky 2022 – 2024 reálne odráţa finančnú situáciu mesta, je spracovaný v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi –zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákonom 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p.. Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č.582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v 

z.n.p., zákona č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č.597/2003 Z.z. o 

financovaní základných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.  

Podľa ústavného zákona č.493/2011Z.z. čl. 9 odsek 1 o rozpočtovej zodpovednosti v 

z.n.p., podľa ktorého sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej 

na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na beţný 

rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti beţného rozpočtového roka a údaje o 

skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.  

Konštatujem, ţe návrh viacročného rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2022-2024 bol 

spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

Konštatujem, ţe návrh rozpočtu nezvyšuje zadlţenosť mesta a zabezpečuje financovanie 

základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu 

dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodrţiavania maximálnej hospodárnosti pri 

vynakladaní rozpočtových prostriedkov. 

Návrh rozpočtu bol zverejnený zákonným spôsobom - na úradnej tabuli mesta a na 

webovom sídle mesta dňa 30. 11. 2021 čo je v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní 

pred jeho schválením) v súlade s §9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

Po preverení náleţitostí a obsahu návrhu viacročného programového rozpočtu 

konštatujem, ţe je zostavený v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä 



s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Predkladaný návrh rozpočtu pokladám za reálny a udrţateľný. 

 

 

Na základe uvedených skutočností 

odporúčam mestskému zastupiteľstvu 

rozpočet Mesta Nová Baňa na rok 2022 schváliť a rozpočet Mesta Nová Baňa na 

roky 2022 – 2024 vziať na vedomie. 

 

 

 

V Novej Bani 06. 12.2021 

 

 

 

PhDr. Katarína Segetová 

hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu :                                 Návrh na odpis  pohľadávok Mesta Nová Baňa   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Predkladá :                            Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  

Spracovateľ :                         PhDr. Janette Brnáková  

 

Materiál obsahuje :                Návrh na uznesenie  

                                            

                                           

 

V Novej Bani, dňa  15.12.2021       

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

schvaľuje  

v zmysle cl. 20 Zásad o hospodárení s majetkom mesta a §10 Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

platnom znení odpísanie nevymožiteľných pohľadávok  v celkovej sume 1540,16 € podľa predlohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Návrh na odpis pohľadávok z účtovníctva Mesta Nová Baňa 

V zmysle článku 20 Zásad hospodárenia s majetkom mesta, možno od vymáhania pohľadávky upustiť a odpísať 

ju, ak je vymáhanie pohľadávky neefektívne, ak je pohľadávka nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je trvalo 

neefektívne. Primátor mesta môže pohľadávku odpustiť, ak celková výška pohľadávky je do 350,- €, v ostatných 

prípadoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 

Zároveň konštatujeme, že pri uvedených pohľadávkach sa vykonali všetky dostupné úkony smerujúce k 

vymoženiu pohľadávok, avšak na základe príslušných odborných vyjadrení sú pohľadávky nevymožiteľné. 

Vzhľadom na uvedené predkladáme návrh na odpísanie pohľadávok v nasledovných prípadoch:  

  

1. Bergerac s.r.o. – nájomca  

Mesto eviduje pohľadávku voči nájomcovi za obdobie 2010- 2014 v celkovej výške 895,46 €.  

Pohľadávka bola vymáhaná exekučne. Dňa 6.10. 2021 bolo mestu doručené upovedomenie 

o zastavení starej exekúcie a z uvedeného dôvodu je pohľadávka nevymožiteľná.                      

 

2. Ján Gunda- ROLLS  

Mesto eviduje pohľadávku voči nájomcovi  v celkovej výške 644,70 €.    

Pohľadávka bola vymáhaná exekučne. Dňa 11.10. 2021 bolo mestu doručené upovedomenie 

o zastavení starej exekúcie a z uvedeného dôvodu je pohľadávka nevymožiteľná.                      

 

 

 

Odpisovaná suma spolu 1 540,16 €  

 

   
 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu :                                 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Nová Baňa  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Predkladá :                            Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  

Spracovateľ :                         PhDr. Janette Brnáková  

 

Materiál obsahuje :                Návrh na uznesenie  

                                            Dôvodovú správu   

                                           

                                           

 

V Novej Bani, dňa 15.12.2021        

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

schvaľuje  

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Nová Baňa 

 

Dôvodová správa  

V návrhu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Nová Baňa upravujeme možnosť 

zjednodušenia a zrýchlenia reakcie na potreby zmien schváleného rozpočtu, ktoré sú v danom čase 

aktuálne nevyhnutné a zároveň výškou limitované v priebehu rozpočtového roka. Kde môže  na návrh 

vedúcich oddelení a štatutárnych zástupcov RO, PO , bez zvolania mestského zastupiteľstva, schváliť 

primátor zmeny, ale len v rozsahu kompetencie schválenej mestským zastupiteľstvom.       
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Návrh  

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Nová Baňa 

 

Mestské zastupiteľstvo Nová Baňa (ďalej len „MsZ“) na základe § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady rozpočtového hospodárenia  

mesta Nová Baňa (ďalej len „Zásady“).  

 

Časť I.  

Úvodné ustanovenia  

 

§ 1 Účel 
Tieto zásady upravujú:  

1. Postavenie a funkciu rozpočtu mesta Nová Baňa (ďalej len „mesto“).  

2. Rozpočtový proces mesta.  

3. Zodpovednosť za rozpočtové hospodárenie mesta.  

4. Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta.  

5. Hospodárenie príspevkových organizácií mesta.  

 

§ 2  

Pojmy 

 

Na účely týchto Zásad sú definované nasledovné pojmy:  
Rozpočet  
Rozpočet mesta je základný nástroj finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým 

sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je 

súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.  

Viacročný rozpočet  
Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci 

jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové 

roky.  

Rozpočtový proces  
Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie, vrátane zmien, monitorovanie a 

hodnotenie rozpočtu mesta, vrátane prípravy a schvaľovania záverečného účtu mesta.  

Návrh rozpočtu  
Návrh rozpočtu je ucelený súbor rozpočtových požiadaviek.  

Programové rozpočtovanie  
Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na 

vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet mesta) a očakávanými výstupmi a výsledkami 

realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta.  

Programový rozpočet  
Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu mesta do jednotlivých programov 

a jeho častí. Je to transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a 

očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.  
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Programová štruktúra  
Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo 

vzťahu k zámerom a cieľom mesta. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, 

podprogramy a prvky (projekty).  

Program  
Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie 

definovaných cieľov a zámerov. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky. Každý 

program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Program má priradený stručný, výstižný 

názov.  

Podprogram  
Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram 

zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. 

Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky. Podprogram má priradený stručný, výstižný názov.  

Prvok  
Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má 

priradený stručný, výstižný názov.  

Zámer  
Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok (dopad) dlhodobého plnenia príslušných cieľov. 

Cieľ 

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý 

prispieva k) plnenie zámeru. Existujú: 

a) výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby 

produkované mestom; 

b) krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa 

prejavia po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia 

výstupov; 

c) strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú 

dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok. 

Výstup 

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom.  

Výsledok  
Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v 

strednodobom a krátkodobom rámci.  

Merateľný ukazovateľ  
Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, 

prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.  

Rozpočtový harmonogram  
Rozpočtový harmonogram je dokument, stanovujúci termíny plnenia jednotlivých úloh, ktoré 

vyplývajú z rozpočtového procesu. Rozpočtový harmonogram určuje výstupy úloh a zodpovednosť za 

ich plnenie.  

Rozpočtová požiadavka  
Rozpočtová požiadavka je súbor plánovaných výdavkov mesta pre plnenie zámerov a cieľov mesta a 

súbor odhadov príjmov mesta. Rozpočtová požiadavka sa predkladá v štandardizovanej forme.  

Požiadavka na zmenu rozpočtu  
Požiadavka na zmenu rozpočtu je súbor plánovaných výdavkov mesta pre plnenie zámerov a cieľov 

mesta a súbor odhadov príjmov mesta, ktorá sa líši od rozpočtovej požiadavky. Požiadavka na zmenu 

rozpočtu sa predkladá v štandardizovanej forme.  

Finančné plnenie rozpočtu  
Finančné plnenie rozpočtu je plnenie príjmov a výdavkov mesta podľa schváleného rozpočtu mesta.  

Programové plnenie rozpočtu  
Programové plnenie rozpočtu je plnenie plánovaných (očakávaných) cieľov stanovených v rámci 

jednotlivých programov. 
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Monitorovacia správa  
Monitorovacia správa je dokument, ktorý obsahuje informáciu o finančnom plnení rozpočtu mesta a 

informáciu o priebežnom programovom plnení rozpočtu mesta.  

Monitorovanie  
Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií o 

vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní 

výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných 

ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v 

monitorovacej správe.  

Hodnotiaca správa  
Hodnotiaca správa je dokument, ktorý obsahuje informáciu o splnení alebo nesplnení programového 

rozpočtu mesta. Hodnotiaca správa je súčasťou záverečného účtu mesta.  

Hodnotenie  
Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, 

účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje 

spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. 

 

Časť II.  

Rozpočet mesta  

 

§ 3  

Základné ustanovenia  

 
1. Mesto zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a podľa neho hospodári.  

 

2. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia. Zostavuje sa v súlade s platnou 

právnou úpravou najmenej na tri rozpočtové roky, ako tzv. viacročný rozpočet.  

 

3. Viacročný rozpočet mesta tvorí:  

a) rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok,  

b) rozpočet mesta na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,  

c) rozpočet mesta na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b).  

 

4. Súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej 

skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva 

rozpočtové roky.   

 

5. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová 

klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.  

 

6. Rozpočet mesta sa vnútorne člení na:  

a) časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“),  

b) časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len  

„kapitálový rozpočet“),  

c) časť finančných operácií.   

 

7. Rozpočet mesta podľa odseku 6 sa predkladá na schválenie MsZ minimálne na úrovni hlavnej 

kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Súčasne sa predkladá na schválenie aj 

rozpočet výdavkov podľa programu mesta.   

 

8. Rozpočet mesta sa navonok člení podľa programovej štruktúry.  
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9. Rozpočet mesta sa podľa odseku 6 zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.  

 
10. Bežný rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť 

ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených 

prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe 

osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného 

rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.  

 

11. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, môže sa zostaviť ako 

schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov mesta z minulých 

rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v 

príslušnom rozpočtovom roku.  

 

12. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok 

príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.  

 
13. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov 

peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné 

operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu mesta a ich 

splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú 

súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta.   

 

§ 4  

Príjmy a výdavky rozpočtu 

1. Príjmami rozpočtu mesta sú:  

a) výnosy miestnych daní a poplatkov,  

b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku mesta a z činnosti mesta a jeho 

rozpočtových organizácií,  

c) úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov mesta,  

d) sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené mestom,  

e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta,  

f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,  

g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so 

zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,  

h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný 

rozpočtový rok,  

i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku (ďalej len „VÚC“) alebo z rozpočtu inej obce 

na realizáciu zmlúv podľa osobitného predpisu,  

j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,  

k) prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,  

l) návratné zdroje financovania,  

m) združené prostriedky,  

n) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.  

 

2. Z rozpočtu mesta sa uhrádzajú:  

a) záväzky mesta vyplývajúce z plnenia povinností upravených osobitnými predpismi,  

b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mesta podľa osobitných predpisov a na činnosť 

rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom,  

c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,  

d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mesta a majetku iných osôb, ktorý 

mesto užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,  
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e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou, mestom alebo VÚC, prípadne s ďalšími osobami na 

zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti mesta vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej 

činnosti,  

f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mesta,  

g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,  

h) iné výdavky ustanovené osobitným predpisom.  

 
3. Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom za podmienok ustanovených príslušným všeobecne záväzným nariadením mesta.  

 

4. Z rozpočtu mesta sa môžu uhrádzať v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a 

propagačné účely.  

 

Časť III. 

Rozpočtový proces 

 

§ 5 

Rozpočtový harmonogram 

 

1. Rozpočtový proces sa riadi záväzným rozpočtovým harmonogramom, ktorý schvaľuje primátor 

mesta.  

2. Za vypracovanie rozpočtového harmonogramu, jeho každoročnú aktualizáciu a zverejnenie na 

oficiálnej stránke mesta zodpovedá vedúci finančného oddelenia.  

 

 

§ 6 

Subjekty rozpočtového procesu 

 

1. Na rozpočtovom procese sa podieľajú jednotlivé subjekty v rozsahu uvedenom v týchto Zásadách, a 

to:  

a) primátor mesta,  

b) prednosta Mestského úradu  (ďalej len „MsÚ“),  

c) finančné oddelenie MsÚ,  

d) vedúci jednotlivých oddelení MsÚ, náčelník Mestskej polície  (ďalej len „MsP“),  

e) rozpočtové a príspevkové organizácie mesta,  

f) hlavný kontrolór mesta,  

g) MsZ,  

h) komisie MsZ.  

 

§ 7 

Hlavné úlohy subjektov v rozpočtovom procese 

 

1. Primátor mesta najmä:  

a) riadi rozpočtový proces,  

b) predkladá návrh rozpočtu na rokovanie MsZ,  

c) predkladá návrh na zmenu rozpočtu na rokovanie MsZ,  

d) predkladá monitorovaciu správu na rokovanie MsZ,  

e) predkladá návrh záverečného účtu na rokovanie MsZ.  

 

2. Prednosta MsÚ najmä koordinuje rozpočtový proces.  
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3. Finančné oddelenie MsÚ najmä:  

a) zabezpečuje a spracováva odborné podklady potrebné na správne a úplné spracovanie návrhu 

rozpočtu mesta a návrhu na zmenu rozpočtu mesta,  

b) zabezpečuje organizačné a administratívne úkony súvisiace s rozpočtovým procesom,  

c) sústreďuje a spracúva rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu od fyzických a 

právnických osôb a subjektov rozpočtového procesu podľa týchto Zásad,  

d) vyhodnocuje výsledky hospodárenia za uplynulé obdobie,  
e) spracúva monitorovaciu správu, hodnotiacu správu a záverečný účet mesta,  

f) na požiadanie MsZ spracováva jednotlivé podkladové materiály, rozbory a pod.,  

g) zabezpečuje spracovávanie podkladov a výkazníctvo vo vzťahu k príslušným orgánom v súlade s 

osobitnou právnou úpravou,  

h) vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku mesta, o príjmov a výdavkoch a o finančných vzťahoch 

k štátnemu rozpočtu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a 

podľa rozpočtovej klasifikácie platnej v zmysle osobitných predpisov. 

 

4. Vedúci jednotlivých oddelení MsÚ, náčelník MsP najmä:  

a) spracovávajú odborné podklady potrebné na správne a úplné spracovanie návrhu rozpočtu mesta a 

návrhu na zmenu rozpočtu mesta,  

b) predkladajú finančnému oddeleniu MsÚ rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu,  

c) na požiadanie finančného oddelenia a prednostu MsÚ spracovávajú jednotlivé podkladové 

materiály, rozbory a pod.,  

d) vypracovávajú podklady k monitorovacej správe, hodnotiacej správe a záverečnému účtu mesta.  

 
5. Rozpočtové a príspevkové organizácie najmä:  

a) predkladajú návrh rozpočtu na rokovanie MsZ,  

b) predkladajú návrh na zmenu rozpočtu na rokovanie MsZ,  

c) predkladajú mestu rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu,  

d) predkladajú mestu podklady potrebné pre vypracovanie monitorovacej správy, hodnotiacej správy a 

záverečného účtu mesta,  

e) predkladajú mestu v zákonom stanovených termínoch údaje potrebné k zverejňovaniu v 

rozpočtovom informačnom systéme pre samosprávu RIS.SAM v správe Ministerstva financií SR 

v určených  termínoch podľa § 11 týchto zásad.  

 

6. Hlavný kontrolór mesta najmä vypracováva stanovisko k návrhu rozpočtu, k záverečnému účtu 

mesta, k prijatiu úveru alebo pôžičky a predkladá ich na rokovanie MsZ.  

 

7. MsZ najmä:  

a) schvaľuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok, zmeny rozpočtu a použitie rezervného 

fondu,  

b) kontroluje finančné a programové plnenie rozpočtu mesta a prerokúva monitorovacie správy,  

c) schvaľuje záverečný účet mesta, rozhoduje o použití mimorozpočtových peňažných fondov, o 

použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozpočtového hospodárenia,  

d) rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky.  

 

8. Komisie MsZ najmä:  

a) prerokúvajú návrh rozpočtu a návrh na zmenu rozpočtu,  

b) prerokúvajú monitorovaciu správu a návrh záverečného účtu mesta,  

c) posudzujú rozpočtové požiadavky najmä z hľadiska ich prínosu pre plnenie cieľov a zámerov 

mesta,  

d) odporúčajú na zahrnutie do rozpočtu mesta vybrané priority, ktoré vyplývajú z posúdenia 

rozpočtových požiadaviek a požiadaviek na zmenu rozpočtu, navrhujú koncepčné riešenia závažných 

problémov mesta.  
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Časť IV. 

Zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu 

 

§ 8 

Zostavovanie rozpočtu 

 
1. Práce na zostavení návrhu rozpočtu mesta riadi primátor mesta a koordinuje prednosta MsÚ 

prostredníctvom finančného oddelenia MsÚ.  

2. Finančné oddelenie MsÚ zostavuje návrh rozpočtu mesta v súčinnosti s jednotlivými subjektmi 

rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať finančnému 

oddeleniu MsÚ rozpočtové požiadavky v stanovenej forme a lehotách podľa rozpočtového 

harmonogramu.  

 

3. Pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu rozpočtu mesta je mesto povinné prednostne zabezpečiť 

krytie všetkých záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými 

predpismi a súčasne zabezpečiť súlad rozpočtu so zámermi a cieľmi.  

 

4. Zostavený návrh rozpočtu mesta prerokuje vedúci finančného oddelenia MsÚ s primátorom mesta a 

prednostom MsÚ.  

 

 

§ 9 

Schvaľovanie rozpočtu 

 

1. Primátor mesta predkladá ním odsúhlasený návrh rozpočtu mesta na schválenie MsZ.  

 

2. Pri schvaľovaní rozpočtu musia všetky dodatočne uplatnené poslanecké návrhy obsahovať 

informáciu o zdroji na krytie výdavkov týchto návrhov a súvis so zámermi a cieľmi mesta.  

 

3. Finančné oddelenie MsÚ vykoná po schválení rozpočtu rozpis rozpočtu na rozpočtové a 

príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

 

§ 10 

Rozpočtové provizórium 

 

1. Ak rozpočet mesta neschváli MsZ do 31. decembra bežného roka, mesto hospodári podľa 

schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené 

počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových 

výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky 

uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania 

dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového 

provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.  

2. Mesto počas rozpočtového provizória schváli rozpočet mesta najneskôr do 31. decembra bežného 

roka. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s 

rozpočtom mesta po jeho schválení.  

 

§ 11 

Poskytovanie údajov 

 

1. Mesto poskytuje Ministerstvu financií SR potrebné údaje o svojom hospodárení na účely zostavenia 

návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej správy 

SR. Údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy poskytuje mesto prostredníctvom  
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rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM v správe Ministerstva financií SR 

(ďalej len „rozpočtový informačný systém“).  
Mesto poskytuje do rozpočtového informačného systému nasledovné údaje v tomto rozsahu a v týchto 

termínoch:  

a) schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky viacročného 

rozpočtu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia rozpočtu MsZ. Ak je rozpočet mesta 

na nasledujúci rozpočtový rok schválený do 31. decembra bežného roka, mesto poskytuje údaje 

schváleného rozpočtu v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 

rozpočtovej klasifikácie najneskôr do 10. januára nasledujúceho rozpočtového roka a schválený 

rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky viacročného rozpočtu najneskôr 

do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka,  

b) upravený rozpočet najneskôr do 30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v 

ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom mesta príslušným podľa osobitných predpisov a 

upravený rozpočet v mesiaci december rozpočtového roka najneskôr do 5. februára nasledujúceho 

rozpočtového roka,  

c) skutočné plnenie rozpočtu štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru 

rozpočtového roka najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia a podľa stavu k 

31. decembru rozpočtového roka najneskôr do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka,  

d) za program mesta iba údaje schváleného programu mesta najneskôr v termínoch podľa písmena a) a 

skutočné plnenie tohto programu podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka najneskôr do 5. 

februára nasledujúceho rozpočtového roka.  

 

2. Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia zriadená mestom poskytuje zriaďovateľovi 

potrebné údaje v nasledovných termínoch a zodpovedá za ich správnosť:  

a) do 15. decembra bežného roka schválený viacročný rozpočet pre vytvorenie EKO rozpočtu do 

rozpočtového informačného systému,  

b) do 20. januára nasledujúceho roka odsúhlasenie ročnej účtovnej závierky, vzájomných vzťahov so 

zriaďovateľom za predchádzajúci rok,  

c) do 15. apríla nasledujúceho roka zostaviť „konsolidačný balík“ v rozpočtovom informačnom 

systéme za predchádzajúci rok.  

 

Časť V. 

Pravidlá rozpočtového hospodárenia 

 

§ 12 

Rozpočtové hospodárenie 

 
1. Mesto hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu mesta a počas roka 

kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami.  

 

2. V prípade potreby na základe vývoja hospodárenia mesto môže vykonať zmeny vo svojom 

rozpočte.  

 
§ 13 

Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov 
 

1. Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť do konca kalendárneho roka s výnimkou tých prostriedkov, 

ktorých nevyčerpané zostatky v súlade s osobitnými predpismi možno použiť aj v nasledujúcich 

rozpočtových rokoch a to len na účely, na ktoré boli schválené v rozpočte mesta. Na zaradenie príjmu 

alebo výdavku do plnenia rozpočtu mesta v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo 

odpísania prostriedkov z príslušného účtu mesta.  
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2. Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte mesta schválené.  

3. Mesto môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových 

prostriedkov poskytnutých mestom formou dotácie, s výnimkou dotácií na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy a ďalších dotácií poskytovaných v súlade so zákonom o štátnom 

rozpočte na príslušný rozpočtový rok.  

4. Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie 

havarijného stavu majetku alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou 

mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu mesta, môže 

mesto na základe rozhodnutia MsZ použiť prostriedky rezervného fondu.  

5. Prostriedky rezervného fondu môže mesto na základe rozhodnutia MsZ použiť aj na úhradu 

záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v 

sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok.  

6. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu mesta v priebehu 

rozpočtového roka mesto používa kontokorentný úver. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi 

príjmami a výdavkami bežného rozpočtu mesta možno použiť aj príjmy kapitálového rozpočtu mesta, 

ak sa vrátia do termínu ich použitia na rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtového roka. 

Za rovnakých podmienok je možné použiť prostriedky rezervného fondu.  

 

§ 14  

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania 

 

1. Mesto môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov.  

2. Mesto môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, 

ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu mesta v nasledujúcich rokoch.  

3. Mesto nesmie prevziať záväzok z úveru, pôžičky alebo iného dlhu fyzickej osoby alebo právnickej 

osoby okrem prevzatia záväzku právnickej osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ani záruku za 

úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby, okrem záruky prevzatej mestom za 

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.  

4. Mesto môže prijať návratné zdroje financovania, len ak:  

a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a  

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté 

v príslušnom rozpočtovom roku mesta z rozpočtu z iného subjektu verejnej správy, prostriedky 

poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe 

osobitného predpisu . 

5. Celkovou sumou dlhu mesta je súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov 

financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov mesta.  

6. Do celkovej sumy dlhu mesta sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho 

fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných 

bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné 

nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu mesta nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z 

Enviromentálneho fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia a záväzky z 

návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných 

programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa 

Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o  
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poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume 

nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom a 

orgánom podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak mesto vystupuje v pozícii partnera v súlade s 

osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do 

sumy splátok podľa § 14 ods. 4 písm. b) týchto Zásad sa nezapočítava suma ich jednorazového 

predčasného splatenia.  

7. Dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím 

hlavný kontrolór mesta . 

 

 

§ 15 

Ozdravný režim a nútená správa 

 

1. Ozdravný režim predchádza zavedeniu nútenej správy. Mesto je povinné zaviesť ozdravný režim, 

ak celková výška jeho záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov 

mesta predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradilo niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo 

dňa jeho splatnosti.  

2. Povinnosti primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta pri ozdravnom režime sú stanovené v § 19 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . 

 

 

Časť VI. Peňažné fondy mesta 

 

§ 16 

Peňažné fondy mesta 

 

1. Mesto vytvára vlastné mimorozpočtové peňažné fondy. Tvorí ich zo zostatkov týchto fondov z 

minulých rokov a z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok.  

 

2. Zostatky peňažných fondov koncom rozpočtového roka neprepadajú.  

 

3. Prostriedky svojich peňažných fondov používa mesto prostredníctvom svojho rozpočtu okrem 

prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa 

prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a 

výdavkami rozpočtu mesta v priebehu rozpočtového roka.  

 
4. Mesto vytvára tieto mimorozpočtové peňažné fondy:  

a) rezervný fond,  

b) sociálny fond,  

c) fond rozvoja bývania 

  

§ 17 

Rezervný fond 

 

1. Rezervný fond sa tvorí z prebytku hospodárenia vo výške určenej MsZ, pričom minimálny ročný 

prídel do fondu je 10 % z prebytku rozpočtu mesta uplynulého roka zisteného podľa § 16 ods. 6 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej môžu byť zdrojom fondu darované finančné 

prostriedky a zostatky z minulých rokov.  

2. Rezervný fond sa používa na nasledovné účely:  
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a) doplnenie zdrojov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku,  

b) úhradu schodkového výsledku hospodárenia,  

c) krytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka,  

d) obstaranie cenných papierov a na kapitálový vklad do činnosti iných subjektov.  

 

§ 18 

Sociálny fond 

 

1. Sociálny fond sa tvorí z dohodnutého prídelu do výšky 1,5 % z celkového objemu skutočne 

vyplatených miezd v bežnom roku a zo zostatku prostriedkov sociálneho fondu z minulých rokov.  

2. Použitie sociálneho fondu stanoví mesto ako zamestnávateľ  v kolektívnej zmluve pre 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  

 

§ 19 

Fond rozvoja bývania  

 

1.Fond rozvoja bývania sa tvorí zo zostatku z predchádzajúceho roku a z nepoužitých finančných 

prostriedkov bežného roka, ktoré mesto získa z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich 

častí podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov.  

2. Fond rozvoja bývania je možné použiť na :  

a) obnovu a rozvoj bytového fondu 

b) obnovu a rozvoj infraštruktúry a technickej vybavenosti 

c) splácanie úrokov a istín úverov súvisiacich s rozvojom bývania a občianskej vybavenosti  

 

 

Časť VII. 

Zmena rozpočtu 

 

§ 20 

Zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenia 

 

1. V priebehu roka je možné vykonať zmeny schváleného rozpočtu mesta rozpočtovými opatreniami, 

ktorými sú: 
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a celkové výdavky :   

1. presun medzi položkami výdavkov v rámci programu a presun medzi položkami výdavkov medzi 

programami, 

2. presun medzi položkami príjmov. 

 

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov :  

1. povolené prekročenie príjmov zapojením vlastných vyšších rozpočtových príjmov, 

2. povolené prekročenie príjmov získaním účelovej dotácie, transferu alebo daru, 

3. viazanie príjmov.  

 

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov:  

1. povolené prekročenie výdavkov, 

2. viazanie výdavkov 

 

d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií :  

1. povolené prekročenie príjmových finančných operácií s výnimkou prevodov z mimorozpočtových 

fondov a prijatia návratných zdrojov financovania, 



 

                    Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Nová Baňa  

12 

 

 
 

2. povolené prekročenie príjmových finančných operácií -prevody z mimorozpočtových fondov a 

prijatie návratných zdrojov financovania, 

3. povolené prekročenie výdavkových finančných operácií, 

4. viazanie finančných operácií. 

 
2. Mesto môže vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v § 20 ods. 1 písm. d) týchto Zásad do 31. 

augusta príslušného rozpočtového roka. Mesto môže po tomto termíne vykonávať v priebehu 

rozpočtového roka len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu, s výnimkou zmien 

rozpočtu z dôvodu potreby úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku mesta, 

výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou 

alebo výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej 

únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov 

financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi 

Slovenskou republikou a inými štátmi.  

 

3. Finančné oddelenie MsÚ vedie operatívnu evidenciu o všetkých vykonaných rozpočtových 

opatreniach v priebehu roka.  

4. Práce na zostavení návrhu zmeny rozpočtu mesta riadi primátor mesta a koordinuje prednosta MsÚ 

prostredníctvom finančného oddelenia MsÚ.  

 

5. Finančné oddelenie MsÚ zostavuje návrh na zmenu rozpočtu mesta v súčinnosti s jednotlivými 

subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať 

finančnému oddeleniu MsÚ požiadavky na zmenu rozpočtu v stanovenej forme a lehotách podľa 

rozpočtového harmonogramu.  

 

6. Pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu na zmenu rozpočtu mesta je mesto povinné prednostne 

zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú z plnenia povinnosti ustanovených 

osobitnými predpismi a súčasne zabezpečiť súlad rozpočtu so zámermi a cieľmi.  

 

7. Zostavený návrh na zmenu rozpočtu mesta prerokuje vedúci finančného oddelenia MsÚ s 

primátorom mesta a prednostom MsÚ.  

 

§ 21 

Schvaľovanie zmeny rozpočtu MsZ 

 

1. Primátor mesta predkladá ním odsúhlasený návrh na zmenu rozpočtu mesta na schválenie MsZ.  

 

2. Pri schvaľovaní zmeny rozpočtu mesta musia všetky dodatočne uplatnené poslanecké návrhy 

obsahovať informáciu o zdroji na krytie výdavkov týchto návrhov a súvis so zámermi a cieľmi mesta.  

 

3. Vykonané zmeny rozpočtu nesmú narušiť vyrovnanosť rozpočtu.  

 

§ 22 

Schvaľovanie zmeny rozpočtu primátorom mesta 

 

1. Primátor mesta môže vykonávať zmeny schváleného rozpočtu mesta rozpočtovými opatreniami 

nasledovne:  

a) presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a celkové výdavky do výšky 10 000 EUR vrátane, na každé rozpočtové opatrenie,  
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b) povolené prekročenie rozpočtových výdavkov: je možné vykonať za predpokladu dosiahnutia 

vyšších príjmov. Primátor mesta je oprávnený schváliť povolené prekročenie výdavkov do výšky  

10 000 EUR vrátane, na každé rozpočtové opatrenie.  

 

2. Viazanie rozpočtových prostriedkov znamená časové a vecné obmedzenie ich použitia. Mesto viaže 

rozpočtové prostriedky ak neplní rozpočtové príjmy. O viazaní rozpočtových prostriedkov rozhoduje 

mestské zastupiteľstvo.  

 

3. Rozpočtové opatrenia sa môžu vykonať len za predpokladu dodržania § 20, ods. l, 2 týchto 

Zásad.  

 
Časť VIII.  

Zodpovednosť za hospodárenie a monitorovanie rozpočtového hospodárenia 

 

§ 23 

Zodpovednosť za hospodárenie 

 

1. Za hospodárne, efektívne a účinné využívanie rozpočtových prostriedkov mesta zodpovedá primátor 

mesta.  

2. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v rámci zabezpečenia samosprávnych funkcií mesta 

a preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu im zverenej pôsobnosti podľa Organizačného poriadku 

a programové plnenie rozpočtu mesta zodpovedajú:  

a) primátor mesta,  

b) prednosta mesta,  

c) vedúci oddelení MsÚ a náčelník MsP,  

d) riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

 

§ 24 

Monitorovanie hospodárenia 

 

1. Práce na zostavení monitorovacej správy riadi primátor mesta a koordinuje prednosta MsÚ 

prostredníctvom finančného oddelenia MsÚ.   

 

2. Finančné oddelenie MsÚ zostavuje monitorovaciu správu v súčinnosti s jednotlivými subjektmi 

rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať finančnému 

oddeleniu MsÚ podklady v stanovenej forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré 

vychádzajú z nimi realizovaného monitorovania.  

 

3. Monitorovaciu správu prerokuje vedúci finančného oddelenia MsÚ s primátorom mesta a 

prednostom MsÚ.  

 
4. Primátor mesta predkladá ním odsúhlasenú monitorovaciu správu na schválenie MsZ v termíne 

podľa rozpočtového harmonogramu.  

 

 

Časť IX.  

Záverečný účet 

 

§ 25 

Finančné usporiadanie 
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1. Po skončení rozpočtového roka mesto finančne usporiada svoje hospodárenie, vrátane finančných 

vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a 

právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiada finančné 

vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a VÚC. Po skončení 

rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu 

mesta.  

 

2. Mesto je povinné dať si overiť účtovnú závierku audítorom.  

 

§ 26 

Hodnotenie a zostavovanie záverečného účtu 

 

1. Práce na zostavení návrhu záverečného účtu mesta riadi primátor mesta a koordinuje prednosta 

MsÚ prostredníctvom finančného oddelenia MsÚ.  

 

2. Finančné oddelenie MsÚ zostavuje návrh záverečného účtu mesta v súčinnosti s jednotlivými 

subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať 

finančnému oddeleniu podklady v stanovenej forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu, 

ktoré vychádzajú z nimi realizovaného hodnotenia.  

 

3. Záverečný účet mesta obsahuje najmä:  
a) údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie,  

b) bilanciu aktív a pasív,  

c) prehľad o stave a vývoji dlhu,  

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta,  

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o 

podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa v členení podľa jednotlivých 

príjemcov,  

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,  

g) hodnotenie plnenia programov mesta.  

 

4. Zostavený návrh záverečného účtu mesta prerokuje vedúci finančného oddelenia MsÚ s primátorom 

mesta a prednostom MsÚ.  

 

§ 27 

Schvaľovanie záverečného účtu 

 

1. Návrh záverečného účtu mesta sa predkladá na verejnú diskusiu na úradnej tabuli mesta a na 

webovom sídle mesta v termíne uvedenom v § 31 ods. 1 Zásad.  

 

2. Primátor mesta predkladá ním odsúhlasený návrh záverečného účtu mesta na schválenie MsZ, a to 

najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. V tomto termíne je MsZ povinné návrh 

záverečného účtu prerokovať.  

 

3. Prebytok rozpočtu mesta po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu. O 

použití prebytku hospodárenia alebo spôsobe úhrady schodku rozhoduje MsZ pri prerokúvaní 

záverečného účtu.  

 
4. Záverečný účet mesta schvaľuje MsZ výrokom:  

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,  

b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. V tomto prípade je MsZ povinné prijať opatrenia 

na nápravu nedostatkov.  
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Časť X.  

Rozpočtové a príspevkové organizácie mesta 

 

§ 28 

 Definície 

 
1. Rozpočtová organizácia je právnická osoba mesta, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená 

na rozpočet mesta. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí 

mesto v rámci svojho rozpočtu. Rozpočet je záväzný v štruktúre v akej bol schválený MsZ.  

 

2. Príspevková organizácia je právnická osoba mesta, ktorej menej ako 50% nákladov je pokrytých 

tržbami a ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené 

mestom v rámci svojho rozpočtu.  

 

3. Rozpočtové a príspevkové organizácie sú na rozpočet mesta zapojené finančným vzťahom a mesto 

garantuje a kontroluje ich činnosť. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami týchto organizácií a 

programové plnenie rozpočtu zodpovedajú ich štatutári.  

 

4. Zriaďovanie, zmena, zrušovanie a hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií sa riadi 

zásadami uvedenými v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

 

§ 29 

 Hospodárenie rozpočtových organizácií 

 

1. Rozpočtové organizácie hospodária s rozpočtovými prostriedkami z rozpočtu mesta a s finančnými 

prostriedkami prijatých od iných subjektov. Zostavujú rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý zahŕňa 

všetky prostriedky, s ktorými hospodária. Pritom sa riadia záväznými ukazovateľmi určenými 

zriaďovateľom.  

 
2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom sú povinné pri používaní prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu a rozpočtu mesta zachovať maximálnu hospodárnosť a efektívnosť ich použitia. Rozpočtové 

organizácie môžu používať peňažné prostriedky, s ktorými disponujú len na účely, na ktoré boli 

určené a na krytie opatrení nevyhnutných na zabezpečenie nerušeného chodu organizácie. Úhrady, na 

ktoré sa rozpočtové organizácie zaviažu v bežnom roku, nesmú prekročiť ich rozpočtované výdavky 

na bežný rok.  

 

3. Rozpočtová organizácia je oprávnená prekročiť rozpočet prostriedkov o prostriedky prijaté od :  

a) iných subjektov na základe darovacej zmluvy,  

b) na základe zmluvy o združení,  

c) od iných subjektov formou dotácie alebo grantu,  

d) z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia,  

e) z úhrad stravy,  

f) od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu,  

g) od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu,  

h) od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu 

niektorých nákladov v súvislosti s osobitnými predpismi.  

 

4. Pre rozpočtové organizácie na úseku školstva sú záväznými ukazovateľmi:  

a) bežné výdavky na prenesené kompetencie,  

b) bežné výdavky na originálne kompetencie,  
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c) bežné výdavky účelovo určené,  

 

d) kapitálové výdavky účelovo určené. 

 
5. Rozpočtové organizácie prevádzajú všetky príjmy v priebehu roka na bežný účet mesta v súlade s 

opatrením Ministerstva financií SR. Na krytie výdavkov v súlade so schváleným rozpočtom poukazuje 

mesto rozpočtovým organizáciám finančné prostriedky na výdavkový účet organizácie.  

 

6. Rozpočtové prostriedky nemožno prevádzať do nasledujúceho roka. Výdavky, ktoré nebudú bankou 

zrealizované do 31. decembra rozpočtového roka, zaťažia rozpočet rozpočtovej organizácie 

nasledujúceho roka, aj keď sa hospodársky týkajú predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

7. Ak ide o úhrady výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu za mesiac december, ktoré sa 

uskutočnia v januári nasledujúceho rozpočtového roka, môžu rozpočtové organizácie previesť na účet 

cudzích prostriedkov prostriedky na :  

a) výplatu miezd, platov, ostatných osobných vyrovnaní vrátane náhrad platov a miezd a cestovného 

vyplácaného súčasne s platom alebo mzdou, výplatu odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako aj ostatné peňažné nároky zamestnancov z 

pracovnoprávnych alebo obdobných právnych vzťahov, ktoré sa vyplácajú spolu so mzdou,  

b) odvod poistného a príspevkov do poistných fondov.  

 

8. Rozpočtové organizácie zostatok nepoužitých príjmov a nevyčerpané výdavky k 31.12. 

rozpočtového roka odvedú na bežný účet zriaďovateľa podľa jeho pokynov.  

 

9. Rozpočtové organizácie zriadené mestom nemôžu vykonávať podnikateľskú činnosť a tvoriť 

osobitné fondy, okrem sociálneho fondu.  

 

§ 30 

Rozpočtové opatrenia v rozpočtových organizáciách  

 

1. Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu 

realizovat' nasledovnými zmenami rozpočtu: 

a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a celkové výdavky, 

b) povolené prekročenie príjmov-vlastných príjmov,  

c) povolené prekročenie príjmov-mimorozpočtových prostriedkov, 

d) povoleným prekročením príjmov-z dôvodu získania účelovej dotácie, grantu alebo daru. 

 

2. Zmeny rozpočtu v rozpočtovej organizácií  schvaľuje: 

2.1.  Riaditeľ organizácie  

a) zmeny rozpočtu podľa  ods. 1 písm. a) do  5 000 EUR vrátane,  v jednotlivých prípadoch   

b) zmeny rozpočtu  podľa ods. 1 písm. b), c) do 2 000 EUR vrátane, v jednotlivých prípadoch   

c) bez ohľadu na ich výšku podľa ods. l písm. d). 

 

2.2. Primátor mesta 

a) zmeny rozpočtu podľa ods. l písm. a)  od 5 001 EUR do 10 000 EUR  vrátane,  v jednotlivých 

prípadoch, 

b) zmeny rozpočtu podľa ods. 1 písm. b), c) od 2000 EUR do 10 000 EUR  

 

2.3. Mestské zastupiteľstvo 

a) zmeny rozpočtu podľa ods. l písm. a) nad  10 000 EUR  

b) zmeny rozpočtu podľa ods. 1 písm. b), c), nad 10 000  EUR v jednotlivých prípadoch 
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3. O vykonaných rozpočtových opatreniach vedie rozpočtová  organizácia operatívnu evidenciu. 

Polročne pri hodnotení výsledkov hospodárenia informuje mestské zastupiteľstvo o rozpočtových 

opatreniach prijatých primátorom mesta a riaditeľom rozpočtovej organizácie. 

 

§ 31 

 Hospodárenie príspevkových organizácií 

 

1. Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Je povinná 

dosahovať príjmy určené rozpočtom a zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť svojich 

výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných 

subjektov.  

 

2. Príspevková organizácia vykoná po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov s 

rozpočtom mesta.  

 

3. Mesto poskytuje príspevkovej organizácii príspevok v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný; 

to neplatí, ak je príspevková organizácia zdravotníckym zariadením, ktorému patrí úhrada za 

poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu. Príspevková organizácia mesačne robí 

vyhodnotenie poskytnutého príspevku z mesta podľa rozpočtových položiek v zmysle jej schváleného 

rozpočtu na bežný rok.  

 

4. Príspevková organizácia tvorí z výsledku hospodárenia rezervný fond. Pre jeho tvorbu a použitie 

platí ustanovenie § 25 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

5. Príspevková organizácia uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj 

na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, 

pričom vlastné zdroje používa prednostne. 

 6. Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený minimálne týmito 

záväznými ukazovateľmi:  

a) príspevok zriaďovateľa na krytie rozdielu medzi príjmami a výdavkami organizácie na jej 

prevádzkovú činnosť,  

b) príspevok zriaďovateľa na ním určené obstaranie dlhodobého majetku.  

 

7. Ďalšie záväzné ukazovatele môže zriaďovateľ určiť na príslušný rozpočtový rok formou oznámenia.  

 

8. Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad 

rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady 

musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy a výdavky sa na túto činnosť rozpočtujú a sledujú na 

samostatnom účte. Ak je výsledok podnikateľskej činnosti k 30. septembru rozpočtového roka strata, 

je riaditeľ príspevkovej organizácie povinný zabezpečiť, aby do konca roka bola strata vyrovnaná, 

alebo urobiť opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti.  

 

9. Vyšší hospodársky výsledok, ako je plánovaný, nemôže príspevková organizácia dosiahnuť 

nesplnením úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb. Hospodársky výsledok a 

jeho usporiadanie podlieha schváleniu v MsZ. 
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§ 32 

Rozpočtové opatrenia v príspevkových  organizáciách  

 

1. Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu 

realizovat' nasledovnými zmenami rozpočtu: 

a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a celkové výdavky, 

b) povolené prekročenie príjmov-vlastných príjmov,  

c) povolené prekročenie príjmov-mimorozpočtových prostriedkov, 

d) povoleným prekročením príjmov-z dôvodu získania účelovej dotácie, grantu alebo daru. 

 

2. Zmeny rozpočtu v rozpočtovej organizácií  schvaľuje: 

2.1.  Riaditeľ organizácie  

a) zmeny rozpočtu podľa  ods. 1 písm. a) do  2 500 EUR vrátane,  v jednotlivých prípadoch   

b) zmeny rozpočtu  podľa ods. 1 písm. b), c) do 2 000 EUR vrátane, v jednotlivých prípadoch   

c) bez ohľadu na ich výšku podľa ods. l písm. d). 

 

2.2. Primátor mesta 

a) zmeny rozpočtu podľa ods. l písm. a)  od 2 501 EUR do 10 000 EUR  vrátane,  v jednotlivých 

prípadoch, 

b) zmeny rozpočtu podľa ods. 1 písm. b), c) od 2000 EUR do 10 000 EUR  

 

2.3. Mestské zastupiteľstvo 

a) zmeny rozpočtu podľa ods. l písm. a) nad  10 000 EUR  

b) zmeny rozpočtu podľa ods. 1 písm. b), c), nad 10 000  EUR v jednotlivých prípadoch 

 

3. O vykonaných rozpočtových opatreniach vedie rozpočtová  organizácia operatívnu evidenciu. 

Polročne pri hodnotení výsledkov hospodárenia informuje mestské zastupiteľstvo o rozpočtových 

opatreniach prijatých primátorom mesta a riaditeľom rozpočtovej organizácie. 

 

 

 

Časť XI.  

Záverečné ustanovenia 

 

§ 33 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh rozpočtu mesta a návrh záverečného účtu mesta musia byť zverejnené najmenej na 15 dní 

pred rokovaním MsZ na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta.  

 

2. Schválený rozpočet mesta, hodnotiaca správa, monitorovacia správa a záverečný účet mesta musia 

byť zverejnené po schválení MsZ na webovom sídle mesta.  

 

3. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje MsZ.  

 

4. V prípadoch, ktoré neupravujú tieto Zásady sa použijú ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

5. Návrh Zásad bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 29.11.2021  
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6. Zásady boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Nová Baňa č. ........... 

 

7. Zásady boli po schválení vyvesené na úradnej tabuli mesta a zverejnené na webovom sídle mesta 

www.novabana.sk dňa ....... Účinnosť nadobúdajú dňom ............  

 

 
§ 32 

Zrušovacie ustanovenia 

 

1. Odo dňa účinnosti týchto Zásad sa ruší:  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa  č. 2/2017 o rozpočtových pravidlách schválené 

uznesením Mestského zastupiteľstva Nová Baňa č. 61/2017, dňa 24.7.2017 
 

 

 

 

 

V Novej Bani 29.11.2021                                                    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

                                                                                                     Primátor mesta Nová Baňa 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy  
Príloha č. 1 - Rozpočtové opatrenie na presun  

Príloha č. 2 - Rozpočtové opatrenie na povolené prekročenie  
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                                                                                                                                        Príloha č. 1 

 

                                        PRIMÁTOR MESTA NOVÁ BAŇA 

                                          Námestie slobody č. 1 , 968 01 Nová Baňa 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Nová Baňa č. 

 

 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, na základe § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 

§ 22 ods. 1 písm. a) Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Nová Baňa  

 

schvaľujem rozpočtové opatrenie: 

 

 

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 20xx, 

pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky: 

 

program FK  EK druh príjmu / výdavku   Rozpočet  Zmena  rozpočet  po   

        v Eur v Eur  zmene v Eur 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Dôvodová správa k zmene rozpočtu :  

 

 

 

 

V Novej Bani dňa .............................                                                       ....................................... 

                                                                                                                   Primátor mesta Nová Baňa 
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                                                                                                                                      Príloha č. 2 

 

 

                                        PRIMÁTOR MESTA NOVÁ BAŇA 

                                            Námestie slobody č. 1 , 968 01 Nová Baňa 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Nová Baňa č. 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, na základe § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 

§ 22 ods. 1 písm. b) Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Nová Baňa  

 

schvaľujem rozpočtové opatrenie: 

 

povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov: 

 

program FK  EK Druh príjmu   Rozpočet  Zmena  rozpočet  po   

        v Eur v Eur  zmene v Eur 

              

              

              

              

      Druh výdavku        

              

              

              

              

 

Dôvodová správa k zmene rozpočtu :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novej Bani dňa .........................                                             .................................... 

                                                                                                    Primátor mesta Nová Baňa   



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu :                                 Konsolidovaná výročná správa mesta Nová Baňa za rok 2020   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Predkladá :                            Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  

Spracovateľ :                        PhDr. Janette Brnáková  

 

Materiál obsahuje :             Návrh na uznesenie  

                                            Konsolidovanú výročnú správu  

                                            Správu nezávislého audítora  

 

 

V Novej Bani, dňa 15.12.2021        

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

Berie na vedomie   

Konsolidovanú výročnú správu  

Správu nezávislého audítora   
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Konsolidovaná výročná správa 
( uvádza údaje z individuálnej výročnej správy ) 

Mesta Nová Baňa 

za rok 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                       ............................ 
 Primátor mesta  
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1. Úvod       

Výročná konsolidovaná správa mesta Nová Baňa za rok 2020 je dokument, ktorý  komplexne 

prezentuje mesto.  Správa obsahuje všeobecné informácie o meste, o stave, v ktorom sa nachádza, ako 

aj ekonomické informácie z individuálnej a  konsolidovanej účtovnej závierky za všetky dcérske 

účtovné jednotky, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku.  

 

 

2. Identifikačné údaje mesta  

Názov:   Mesto Nová Baňa  

Sídlo:     Námestie slobody č. 1, Nová Baňa 

IČO:      00320897 

Štatutárny orgán obce: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

Telefón:  045/6782800 

Mail: msu@novabana.sk 

Webová stránka: www.novabana.sk 

  

 

 

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  

 

Primátor mesta: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

 

Zástupca primátora mesta : Ing. Karol Tužinský  

 

Mestské zastupiteľstvo :   

 

Počet Volebný obvod Meno poslanca Politická príslušnosť 

1 1 Ing. Karol Tužinský NEKA 

2 1 Mgr. Juraj Kološta SNS 

3 2 Mgr. Peter Hudec NEKA 

4 2 Anton Medveď SNS 

5 2 Mgr. Ján Škvarka KDH 

6 3 Maroš Marko NEKA 

7 3 Igor Moško SMER – SD 

8 3 Mgr. Adrian Zima NEKA 

9 4 JUDr. Vladislav Lalka NEKA 

10 4 Milan Raffaj SMER – SD 

11 5 Ján Psotka NEKA 

12 6 Gregor Káder KDH 
 

13 6  Ing. Viktória Valachovičová PhD.  NEKA  

 

 

 

 

mailto:msu@novabana.sk
http://www.novabana.sk/
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Organizačná štruktúra mesta  

 

 

 

Rozpočtové organizácie zriadené mestom  :  

1. Základná škola Jána Zemana , Školská 6, Nová Baňa  

2. Základná umelecká škola, Kolárova 5,  Nová Baňa  

 

 
 

 

3. Materská škola, Nábrežná 2,  Nová Baňa  

4. Centrum voľného času, Bernolákova 30,  Nová Baňa 

 

 

Príspevkové organizácie zriadené mestom :    

1. Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, Nová Baňa  

 

 

Obchodné spoločnosti  založené mestom    :   

1. Mestské Lesy spol. s. r. o. , Bernolákova 11,  Nová Baňa 

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

 

 

 

Mesto 
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Primátor 
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finančné
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Organizačná štruktúra Mestského úradu                  Schválená 4.9.2019 
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4. Základná charakteristika konsolidovaného celku  

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou 

osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou 

obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

4.1Geografické údaje 

Bývalé slobodné kráľovské a banské mesto – Nová Baňa, leží vo východnej časti Banskobystrického 

kraja, medzi pohoriami Vtáčnik a Pohronský Inovec.  Zo západu a severozápadu územie ohraničuje masív 

Pohronského Inovca, zo severnej časti pohorie Tribeč a z juhozápadu Štiavnické vrchy.  

 

 

 

 
 

 

Územie mesta je rozsiahle. Zahŕňa aj niekoľko osád, ktoré sa svojim vznikom viažu k začiatkom sklárstva, 

uhliarstva a drevorubačstva a veľký počet pomerne rozľahlých chotárnych častí. Typické štálové osídlenie 

vytvára pre návštevníkov vhodné podmienky na relax.  

 

Z hľadiska administratívneho členenia patrí mesto  Nová Baňa  do  Banskobystrického  kraja  a  okresu 

Žarnovica (okresy  v  súčasnosti  neplnia  administratívnu  funkciu,  sú  však  štatistickou jednotkou 

úrovne NUTS IV). V rámci okresu zaujíma vyvážený protipól  okresnému mestu Žarnovica. Na základe 

počtu obyvateľov možno mesto zaradiť do kategórie menších  mestských  sídel.  
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4.2 Demografické údaje  

Prehľad o vývoji obyvateľov  

 

Z hľadiska demografie pokračuje v našom meste stále nepriaznivý vývoj, čo znamená, že konečné čísla 

počtu obyvateľov nám tak ako po minulé roky znovu ukazujú úbytok. K 31. 12. 2020 nás bolo 7006, čo 

je v porovnaní s rokom 2019 o 38 obyvateľov menej.  

Z celkového počtu obyvateľov mesta je viac žien, a to 3613, čím tvoria 51,5 % z celkového počtu 

obyvateľov. Muži sú stále v menšine s počtom 3393, čím tvoria 48,5 % z celkového počtu obyvateľov 
 

 

 4.3. Symboly mesta  

Erb mesta  

 

V modrom štíte dve strieborné skrížené banícke kladivká, sprevádzané v hornom výseku porísk zlatou 

korunou a v dolnom výseku porísk zlatou ľaliou. 

 

Vlajka mesta : 

 

Vlajku mesta Nová Baňa tvoria dva modré skrížené pásy na žltom podklade vytvárajúce 45 o uhol voči 

stranám vlajky. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a je ukončená lastovičím chvostom / zástrihom / siahajúcim 

do jednej tretiny dĺžky.   

 

 

 

 

 

 

Rok Muži Ženy Spolu 

2007 3 550 3 787 7 337 

2008 3 552 3 808 7 360 

2009 3 567 3 801 7 368 

2010 3 532 3 769 7 301 

2011 3 545 3 768 7 313 

2012 3 546 3 756 7 302 

2013 3 544 3 777 7 321 

2014 3 517 3 755 7 272 

2015 3 498 3 722 7 220 

2016 3 473 3 680 7 153 

2017 3 443 3 656 7 099 

2018 3 417 3 634 7 051 

2019 3 415 3 629 7 044 

2020 3 393 3 613 7 006 
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Pečať mesta :  

 

Pečať mesta Nová Baňa má zriedkavý šesťhranný tvar s motívom vyššie popísaného historického erbu. 

 

 

4.4.História mesta   

Prvá písomná zmienka o Novej Bani pochádza z roku 1337, práva a postavenie slobodného kráľovského 

a banského mesta mala od roku 1345. Okrem ťažby zlata a striebra bolo mesto známe aj výrobou 

mlynských kameňov, vyvážaných do celej Európy. Do celoeurópskych dejín sa Nová Baňa zapísala 

vďaka prvému použitiu pary ako hnacej sily na kontinente. Anglický konštruktér Isaac Potter  tu v roku 

1722 skonštruoval prvý atmosférický ohňový stroj slúžiaci na odčerpávanie spodných banských vôd.  

 

4.5.Pamiatky  

Architektonickou dominantou Novej Bane je nepochybne budova 

mestskej radnice. Je to pôvodne štvorpodlažná gotická stavba 

pevnostného charakteru, postavená niekedy po roku 1353. V zasadacej 

sieni sa zachovali barokové nástenné maľby s portrétmi uhorských 

panovníkov, obnovené v roku 1925. Budova je vedená v zozname 

kultúrnych pamiatok. Ako radnica sa spomína po prestavbe od 

18.storočia. Po pamiatkovej obnove sa budova stala sídlom mestskej 

knižnice a múzea a od roku 1986 bola celá uvoľnená pre Pohronské 

múzeum.  

 

Kostol sv. Alžbety  

   Kostolík bol súčasťou špitála pre vyslúžilých baníkov, ktorý v tomto 

období založil komorský gróf Henzmanus Izenrinkel. V 16. a 17. storočí údajne istú dobu slúžil aj ako 

mešita pre Turkov, ktorí mesto ovládali. Do roku 1706 patril evanjelikom. Kostol bol obnovený v 

roku 1893.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/16._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/17._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Osmansk%C3%A1_r%C3%AD%C5%A1a
https://sk.wikipedia.org/wiki/1706
https://sk.wikipedia.org/wiki/1893
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Kostol Narodenia Panny Márie (farský kostol) bol pôvodne gotickou stavbou postavenou v 2. polovici 

14. storočia. Počas vnútropolitických bojov okolo uhorského trónu bol 

dvakrát vypálený, a to v rokoch 1433 a 1442. Opravený bol v poslednej 

tretine 15. storočia. Nešťastie ho neobišlo ani pri obsadení mesta 

Turkami v roku 1664, kedy bol takmer úplne zničený. Znovu 

postavený bol až v roku 1725. Menšie úpravy boli na ňom robené aj v 

19. a 20. storočí. Banícky oltár sv. Kríža z rokov 1730-1740 bol 

renovovaný v roku 1914 . Kostol zdobí aj epitaf Jakuba Krauera z roku 

1794, voľné obrazy Sedembolestnej Panny Márie a Krstu Krista z 19. 

storočia a zástava roľníckeho spolku z r.1902. V kostole sa pravidelne 

na jeseň koná roľnícka omša spojená s prekrásnou výzdobou celého kostola dopestovanou úrodou z darov 

obyvateľov, ktorú chodia obdivovať pútnici z celého Slovenska a aj zo zahraničia. 

 

Súsošie najsvätejšej Trojice je neskoroklasicistické súsošie z rokov 1843-

1847 od. J. Neuschla-Faragóa. Obnovené bolo v roku 1927 Ľ. Mackom.  

 

4.6. Významné osobnosti mesta  

Štefan Volf-Kňazolúcky- národovec, básnik, zberateľ ľudovej slovesnosti  
Narodil sa 28.12. 1862 v Novej Bani ako syn roľníka. Jeho pomerne krátky život ( dožil sa len 39 rokov) 

bol naplnený neúnavnou drobnou prácou, ktorou sa zapojil do národného hnutia posledného desaťročia  

19. storočia. Je jedným z tých, ktorí prerástli rámec svojho regiónu. Stal sa jedným z drobných ľudových 

spolupracovníkov Andreja Kmeťa. Zbieral pre neho minerály z okolia Novej Bane, získaval muzeálne 

predmety i kúpou a veľkodušne ich daroval  Slovenskému národnému múzeu v Martine. Od roku 1890 

dopisuje do viacerých slovenských novín a časopisov. Z národopisného hľadiska sú cenné ním zozbierané 

povery a ľudové piesne z Novej Bane. Na jeho rozsiahlej práci pre národ je pozoruhodné to, že všetko 

robil popri ťažkých a namáhavých prácach na poli, zaťažený veľkou váhou zodpovednosti o hmotné 

zabezpečenie svojej početnej rodiny. Zomrel 27.3.1901. 

 
Karol Dodek  

Narodil sa 2.11.1867 v Novej Bani v rodine kde sa kováčske remeslo už niekoľko generácií dedilo z otca 

na syna.  Je o ňom známe, že sa intenzívnejšie zaoberal včelárstvom a ovocinárstvom. Od útleho detstva 

však mal sklony aj ku kresleniu a maľovaniu. Jeho obrazy nájdeme v Slovenskom národnom múzeu 

v Martine, vo viacerých kostoloch na Spiši a Orave. Novobanské múzeum uchováva jeho dvanásť 

obrazov. Silný vplyv na jeho maliarsku prácu mal Andrej Kmeť, ktorý ho nielen povzbudzoval, ale aj 

kladne usmerňoval. Karol Dodek bol i literárne činný a od roku 1893 prispieval do viacerých novín 

a časopisov. Prvý a do roku 1962 jediný podal súvislejší a obsiahlejší prierez dejinami rodného mesta. Po 

vzniku ČSR, v roku 1919 sa stal prvým slovenským starostom mesta.  Zomrel 7.4.1922 v Novej Bani. 
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Eugen Dodek – slovenský maliar  
Narodil sa 22.2.1892 v Novej Bani. Syn novobanského národovca sa dal na maliarsku dráhu, Študoval na 

gymnáziu v Banskej Bystrici a v Ostrihome, potom na VŠVU v Budapešti. Po štúdiách sa stal učiteľom 

kreslenia v Leviciach, v Novej Bani a v Zlatých Moravciach. Vystavoval na výstavách v Prahe, v Nitre, 

v Pardubiciach, v Bratislave, v Pardubiciach, v Brne a Krakove. Tematicky čerpal námety z rodného 

kraja a južného Pohronia. Niekoľko jeho obrazov je aj v miestnom múzeu. Zomrel 16.10.1961 

 

František Švantner – prozaik  

V Novej Bani pôsobil dva roky ako odborný učiteľ, externý pracovník Matice slovenskej, inšpektor a 

vedúci Tvorivého filmového kolektívu. Poslednými pedagogickými pôsobiskami boli Hronský Beňadik 

a Hronov pri Banskej Bystrici.  

 

PhDr.  Jozef Hindický - učiteľ dejepisu na miestnom gymnáziu a historik zaoberajúci sa Novou Baňou 

Narodil sa 5.9.1928 v Trávnici okres Nové Zámky. Po absolvovaní Vysokej školy pedagogickej 

v Bratislave nastupuje v roku 1957 na jedenásťročnú strednú školu v Novej Bani ako stredoškolský 

profesor zemepisu a dejepisu. V roku 1982 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave vykonal štátnu 

rigoróznu skúšku a bol mu pridelený titul PhDr. Od roku 1960 vydáva spolu so študentmi školský časopis 

„ Spod Gupne“, ktorý vychádza dodnes. O jeho režisérskych schopnostiach svedčí naštudovanie 

viacerých divadelných hier ochotníckych súborov študentov, pričom niektoré z nich získali popredné 

ocenenia na súťažiach ochotníckych divadelných súborov. Sám napísal divadelnú hru „ Nevyberaj si ženu 

v tanci“, ktorú aj naštudoval s miestnym ochotníckym súborom „ Vojšín“, ktorá zvíťazila v okresnom 

kole ochotníckych divadiel. Niekoľko desaťročí sa zaoberal históriou Novej Bane. Čím hlbšie sa 

zoznamoval s bohatou históriou mesta, tým viac mu mesto prirástlo k srdcu. Prežil v ňom 44 rokov. Vydal 

niekoľko publikácií o Novej Bani ako Bibliografia k dejinám mesta, Štefan Volf-Kňazolúcky, Nová 

Baňa, Poriadok čiže reguly baníckej mládeže v Novej Bani, Miestne a pomiestne názvy Novej Bane, 

Kultúrni dejatelia v Novej Bani a okolí. Najväčšiu radosť mal z knihy povestí z Novej Bane a okolia 

„A Zvony nezvonia“. Táto kniha získala prestížne ocenenie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska za rok 

1999.  

 

5. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

5.1 Výchova a vzdelávanie   

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje: 

 - Základná škola Jána Zemana 

- Základná škola sv. Alžbety 

 Materská škola Nábrežná 2,   v tom ako elokované pracoviská: 

- Materská škola – Štúrova  

- Materská škola- Kolibská  

 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

 - Základná umelecká škola 

 - Centrum voľného času  

 

Sústava škôl a  školských zariadení pôsobiacich v meste  podľa zriaďovateľa je  uvedená v nasledovnom 

prehľade.  
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Škola, školské zariadenie Adresa Počet žiakov, tried, odbory, iné 

    (stav k 15.9.2020) 

Zriaďovateľ: Mesto Nová Baňa 

1 
Základná škola Jána 

Zemana 
Školská 6 Nová Baňa Základná škola Jána Zemana  397 žiakov  

      1.ročník  -  3 triedy   

      2.ročník  -  2 triedy 

      3. ročník -  3 triedy 

      4.ročník  -  2 triedy 

      5. ročník -  3 triedy 

      6. ročník -  2 triedy 

      7. ročník -  2 triedy 

      8. ročník -  2 triedy 

      9. ročník -  2 triedy 

      Spolu 21 tried. 

        

      Školský klub detí  pri ZŠ  156 detí    

      Centrum voľného času pri ZŠ  152 detí  

      Školská jedáleň pri ZŠ  572 stravníkov  

2 Základná umelecká škola 
Kollárova 5 Nová 

Baňa  
Spolu 399 žiakov. 

      Skupinová forma vyučovania – 133 žiakov - 

v tom prípravné štúdium, literárno-dramatický 

odbor, výtvarný odbor. 

        

      Individuálna forma vyučovania – hudobný 

odbor   266 žiakov – v tom oddelenia – spev, 

hlasová výchova, klavír, husle, gitara, dychové 

nástroje, bicie nástroje, akordeón, heligónka, 

cimbal. 

3 Centrum voľného času Bernolákova 30  163 detí 

    Nová Baňa   

4 
Materská škola Nábrežná 

2 

Nábrežná 2 Nová 

Baňa 
197 detí 

      71 predškolákov 

      10 tried 

      - v tom 6 tried MŠ Nábrežná 2, 

      2 triedy elokované pracovisko Štúrova 47 a 

      2 triedy elokov. pracovisko Kolibská cesta 6230 

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Banská Bystrica 

1 
Základná škola  sv. 

Alžbety 
Školská 15 ZŠ  žiakov 

    Nová Baňa 1.  až 9. ročník – po 1 triede, spolu 9 tried 

      Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety 66 žiakov. 

      Centrum voľného času pri ZŠ 87 žiakov. 
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Zriaďovateľ: Okresný úrad odbor školstva Banská Bystrica 

1 Spojená škola Školská 5 Organizačné zložky: 

    Nová Baňa   

      Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným 

postihnutím 

      63 žiakov, spolu 11 tried ,  

      v rôznych variantoch výučby, v tom 2 triedy pre 

žiakov s autizmom 

        

      Špeciálna materská škola pre deti s telesným 

postihnutím  

      5 detí, 1 trieda  

        

      Praktická škola  

      16 žiakov , 3 triedy  

      Dĺžka štúdia 3 roky 

        

      Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím 

      27 žiakov – 4 triedy 

        

      Učebné odbory (3-ročné): 

      1)Poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, 

zeleninár, sadovník 

      2) Pomocné práce v administratíve a službách 

        

      Súčasti školy: 

      Školský klub detí -  2 oddelenia, 16 detí 

      Výdajná školská jedáleň 

      Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 

Školská 5, Nová Baňa - 561 klientov 

      Elokované pracovisko, Bernolákova 3, Nová Baňa 

      Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 6393, Nová 

Baňa 

        

2 
Gymnázium F. 

Švantnera 
Bernolákova 9  žiakov  

    Nová Baňa  3 triedy v 4- ročnom štúdiu (I.A,II.A,IV.A 

      2 triedy v 8-ročnom štúdiu (oktáva, kvinta) 

        

3 

Stredná odborná 

škola obchodu a 

služieb 

Osvety 17 Nová Baňa  žiakov 

      Študijné odbory s maturitou (4-ročné):  

      1)      Obchod a podnikanie 

      2)      Škola podnikania 

        

      Učebné odbory (3-ročné):   

      1)      Kuchár 

      2)      Mechanik opravár – stroje 

a zariadenia 

      3)      Čašník, servírka 

        

      Učebné odbory (2-ročné): 

      1)      Potravinárska výroba 

        

      Nadstavbové štúdium:  

      1)      Spoločné stravovanie 

      2)      Podnikanie v remeslách a službách 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na 

udržanie súčasného stavu školstva rešpektujúc demografický vývoj s  dôrazom na racionalizačné 
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opatrenia a opatrenia vedúce k skvalitneniu súčasného stavu v oblasti materiálno-technického vybavenia, 

skvalitnenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov školstva v závislosti od sociálnych, ekonomických 

a spoločenských podmienok v rámci mesta Nová Baňa, ako aj celej SR rešpektujúc aktuálne platnú 

legislatívu v oblasti školstva. 

 

5.2  Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje  viacero všeobecných a odborných súkromných lekárov, ktorí 

poskytujú ambulantnú primárnu a špecializovanú zdravotnú starostlivosť. V prevádzke je jedno 

súkromné laboratórium, röntgenové  a sonografické pracovisko. V prípade, že pacientovi je nutné 

poskytnúť vyšší stupeň zdravotníckej starostlivosti, je odoslaný do najbližšej nemocnice, a to do Žiaru 

nad Hronom, alebo do Levíc. Mesto poskytuje za výhodných nájomných podmienok zrekonštruované 

priestory pre pracovisko Rýchlej zdravotnej pomoci.   

 

5.3 Sociálne zabezpečenie 

Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 

 

 S pretrvávajúcou mierou nezamestnanosti Mesto Nová Baňa v roku 2020 zabezpečilo 

starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov rôznymi formami ako napr. poskytnutie 

jednorazových dávok v hmotnej núdzi, príspevku na sociálny taxík, poskytnutie dotácií, opatrovateľskou 

službou a pod. Jednorazové dotácie boli poskytnuté pre občanov sociálne znevýhodnených skupín, 

prevažne na nákup potravín, dreva, prepravného a ošatenia. Pokračovali sme v spolupráci s obchodnou 

spoločnosťou mesta Mestskými lesmi s. r. o., ktoré pripravili z odpadového dreva palety – palivového 

dreva v hodnote 10 eur/paleta  a tieto sme na základe požiadavky občanov (ktorí splnili podmienky 

pridelenia dotácie) poskytli ako jednorazovú dávku sociálnej pomoci.  

 

Opatrovateľská služba 

 

 Prostredníctvom opatrovateliek mesto seniorom zabezpečuje základné úkony dennej hygieny, 

donášku stravy, návštevu lekárov a kontakt so spoločenským prostredím. V priebehu roka 2020 sme 

zabezpečovali opatrovateľskú službu ... občanom.  

 

Rodina a deti 

 

 Mesto podporuje finančným príspevkom sociálne znevýhodnené skupiny občanov a tak zlepšuje 

ich podmienky starostlivosti a ďalšieho rozvoja. Mesto pomáha rozvíjať charitatívne, sociálne 

a humanitárne aktivity spolkov a združení so zameraním na prácu s deťmi.  
 

Staroba 

 

 V sociálnej oblasti Denné centrum seniorov LIPA vykonávalo množstvo zaujímavých  aktivít pre 

seniorov. Cieľom je poskytovať pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých, ich zapojenie do verejného 

života, zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov v meste, aktívne zapájanie seniorov do diania 

života v meste, povzbudzovanie ich k aktivite, sebarealizácii, nadväzovaniu kontaktov, vytváranie pocitu 

spolupatričnosti.  

 

Invalidita 

 

 Pomoc zdravotne postihnutým realizujeme prostredníctvom právneho poradenstva sociálnym 

pracovníkom mestského úradu, ktorý má sídlo priamo na Mestskom úrade v Klientskom centre, kde je 

bezbariérový vstup. 
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5.4. Kultúra   

Spoločenský a kultúrny život v meste  zabezpečuje mesto ,  Pohronské múzeum, Mestská knižnica.  

Oddelenie kultúry a informácií v priebehu roka 2020 zrealizovalo 27 kultúrno spoločenských podujatí 

a 9 podujatí bolo organizovaných v spolupráci so zariadeniami, organizáciami, občianskymi 

združeniami v meste Nová Baňa, s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom a inými 

organizáciami.  

 

Z toho :  

2 podujatia so vstupným  

16 podujatí bez vstupného ( organizované mestom Nová Baňa)  

9 podujatí organizovaných v úzkej spolupráci s mestom Nová Baňa  

 

  

 

 

                                    
 

             Heligonkári                                                                                                     Banícky fakľový sprievod  

 
 

 

 

                                      
 
      Rozprávková cesta ,, Centrum v stredoveku “                                                                     Dodekova Nová Baňa 
 

 

Vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu súvisiacu s COVID- 19 sa mnohé plánované aktivity 

neuskutočnili.  Kultúrny program ,, Príde k nám Mikuláš “ a benefičný koncert ,, My a naše mesto sa 

vysielal on- line.  
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Kultúrne akcie v roku 2020 

organizované mestom a v spolupráci 

Dátum Podujatie Mesto 
V 

spolupráci 

So 

vstupným 

Bez 

vstupného 

10.1. Vyhodnotenie 26. ročníka AMFO 1 x x 1 

24.1. 

Novoročné stretnutie občanov 

s primátorom mesta, vedením mesta 

a poslancami MsZ 

1 x x 1 

25. 1. 36. ročník Novobanskí heligónkari 2 x 2 x 

1.2. Zabíjačkové hody 1 x x 1 

14. 2. Verejná videoprojekcia v kine VATRA 1 x x 1 

15. 2. 9. ročník Novobanský ples x 1 x 1 

20.2 
Výročná členská schôdza Jednoty 

dôchodcov Slovenska 
x 1 x 1 

3.6.. MDD - videoprojekcia 4 x x 4 

1.-31. 5. 11. ročník Dodekova Nová Baňa x 1 x 1 

26. 6. 
Verejná videoprojekcia – amfiteáter 

Tajch 
1 x x 1 

15. 7.  
Divadelné predstavenie pre deti „Ako 

psíček a mačička“ - Kultúrne leto 2020 
1 x x 1 

25. 7.  Banícky fakľový sprievod a Anna bál 1 x x 1 

31. 7.  Filmový festival Expedičná kamera x 1 x 1 

12. 8.  
Hudobné vystúpenie HS RETRO – 

Kultúrne leto 2020 
1 x x 1 

25. 8. 

Divadelné predstavenie pre deti „O 

kocúrovi a pyšnej hviezde“ – Kultúrne 

leto 2020 

1 x x 1 

28. 8. Verejná videoprojekcia v amfiteátri Tajch 1 x x 1 

29. 8. 4. Novobanský zraz veteránov x 1 x 1 

30. 8.  
Rozprávková cesta  „Centrum 

v stredoveku“  
x 1 x 1 

3. 9. Štálanská kvapka krvi x 1 x 1 

11. 9. 
Filmový festival JUNIOR FESTIVAL 

Ekotopfilm - Envirofilm 
x 1 x 1 

17. 9. 
Workshop Ako má vyzerať ľudová izba 

II.  
x 1 x 1 

4. 12.  Príde k nám Mikuláš (on line) 1 x x 1 

18. 12. 
Benefičný koncert My a naše mesto – 10. 

Ročník (on line) 
1 x x 1 

 

 

Oddelenie kultúry a informácií v priebehu roka zorganizovalo 6 športových podujatí a 9 športových 

podujatí bolo organizovaných v spolupráci so zariadeniami, organizáciami, občianskymi združeniami 

v meste Nová Baňa. 

 

Mesto Nová Baňa bolo hlavným organizátorom 6 podujatí: 

7. ročník Do práce na bicykli (celonárodná súťaž na podporu cyklodopravy v mestách), Vyhlásenie 

najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta za rok 2019.  

Mesto bolo spoluorganizátorom 6 športových podujatí: 

8. ročník Memoriál PhDr. Pavla Hrčku, 15. ročník Školská florbalová liga o pohár primátora mesta,    50. 

ročník Zimný prechod Pohronským Inovcom, 7. Ročník Káčer na bicykli, Tenisový turnaj o pohár 

primátora, Filmový festival Medzi nebom a zemou.  

Mesto podporilo rôzne iné športové podujatia formou tlače diplomov, plagátov, poskytnutím 

propagačných materiálov a propagáciou prostredníctvom mestského rozhlasu, webovej a FB stránky a 

umiestnením plagátov. 
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Športové akcie v roku 2020 

organizované mestom a v spolupráci 

Dátum Podujatie Mesto  

V 

spolupráci podpora 

2. 1.  Memoriál PhDr. Pavla Hrčku – 8. ročník x 1 x 

Jan-feb. Školská florbalová liga o pohár PM – 4. A 5.kolo x 1 x 

8. 2. 
50. ročník Zimného turistického prechodu 

Pohronským Inovcom 
x 1 x 

30. 6. 

Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov 

a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 

2019 

1 x x 

2. 7. Káčer na bicykli 2020 – 7. ročník x 1 x 

1. 8.  Tenisový turnaj o pohár primátora mesta x 1 x 

5. 9.  
Filmový festival horských filmov Medzi nebom a 

zemou 
x 1 x 

 

 

 

5.5. Hospodárstvo  

Medzi najvýznamnejšie podnikateľské subjekty zaoberajúce sa priemyselnou výrobou  patrí :   Knauf 

Insulation s.r.o. , Cortizo Slovakia a.s. , Tristone  Flowtech Slovakia s.r.o.  SC Zamkon s.r.o., K-Plast v.d. 

, Elmont s.r.o. , Elba -H , Unistav  .  

 

Medzi najvýznamnejšie  podnikateľské subjekty zaoberajúce sa poľnohospodárskou výrobou patria : 

SHR, Ing. Vladimír Boroš,  Poľan s.r.o.  

 

Medzi  najvýznamnejšie podnikateľské subjekty poskytujúce služby patria : COOP Jednota, Slovenská 

pošta, VUB a. s., SLSP a.s. , LIDL  

 

6. Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  mesta  bol   rozpočet   mesta   na  rok   2020.  

 

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odseku 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Rozpočet obce bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 18.12.2019 uznesením č.183/2019. Počas 

roku 2020 bol zmenený :  

a) rozpočtovými opatreniami v kompetencií primátora mesta :  

1. zmena dňa 26.2. 2020  

2. zmena dňa 4.5.2020  

4. zmena dňa 10.6.2020 

6. zmena dňa 1.7.2020 

7. zmena dňa 18.8.2020 

9. zmena dňa 5.10.2020 

11. zmena dňa 8.12.2020 

12. zmena dňa 15.12.2020 

 

b) zmenami v kompetencií mestského zastupiteľstva :  

3. zmena dňa 13.5.2020, schválená uznesením č. 40/2020 

5. zmena dňa 17.6.2020, schválená uznesením č. 58/2020  

8. zmena dňa 16.9.2020, schválená uznesením č. 77/2020  

10. zmena dňa 19.11.2020, schválená uznesením č. 115/2020  

13. zmena dňa 29.12.2020, schválená uznesením č. 127/2020  
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6.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020 

   Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočné plnenie 

Celkové príjmy  8 125 380 8 546 893 8 577 749 

bežné príjmy  5 334 639 5 334 221 5 417 038 

bežné príjmy RO 202 086 326 845 319 901 

kapitálové príjmy  844 648 857 912 861 253 

príjmové finančné operácie 1 744 007 2 027 915 1 979 557 

        
celkové výdavky 8 125 380 8 521 461 8 022 747 

bežné výdavky 2 801 626 2 696 684 2 465 864 

bežné výdavky RO 2 632 666 2 757 707 2 634 580 

kapitálové výdavky 2 616 679 2 976 069 2 829 803 

kapitálové výdavky RO 6 500 10 289 8 993 

výdavkové finan. operácie 74 409 80 712 83 507 

 

6.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020  

 

Hospodárenie mesta   

skutočnosť k 31.12.2020 v 

EUR 

Bežné príjmy spolu  5 715 198 

 Z toho : Bežné príjmy - mesto 5 417 038 

               Bežné príjmy - RO 298 160 

Bežné výdavky spolu  5 10 444 

Z toho :  Bežné výdavky mesto 2 465 864 

               Bežné výdavky  RO 2 634 580 

Bežný rozpočet- prebytok 636 495 

Kapitálové prímy  spolu  861 253 

 Z toho :  Kapitálové príjmy - mesto 0 

                Kapitálové príjmy - RO 0 

Kapitálové výdavky spolu 2 836 303 

Z toho :   Kapitálové výdavky- mesto 2 829 803 

                Kapitálové výdavky - RO 8 993 

Kapitálový rozpočet - schodok - 1 977 543 

    

Prebytok/ schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 1 341 048 

 úprava schodku – nevyčerpané dotácie  80 663 

Upravený  schodok bežného a kapitálového rozpočtu ( pre tvorbu 

RF) 
-1 421 711 

    

Príjmové finančné operácie 1 979 557 

Výdavkové finančné operácie 83 507 

Finančné operácie - rozdiel  1 896 050 

Príjmy spolu  8 577 749 

Výdavky spolu 8 022 747 

    

Hospodárenie obce  555 002 

Úprava schodku  -80 663 

 Upravené rozpočtové hospodárenie obce  474 339 

 

Schodok rozpočtu v sume 1 341 048  EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z. n. p., upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 

80 663 EUR bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :  

- z finančných operácií   1 421 711 EUR  
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Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v sume  474 339 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu v sume 474 339 EUR 

 

 

6.3 Rozpočet na roky 2021 – 2023  

  

 
Skutočnosť 

2020 

Rozpočet na rok 

2021 

Rozpočet na rok  

2022 

Rozpočet na 

rok 2023 

 Príjmy  celkom 8 577 749 5 794 114 5 417 093 5 417 093 

bežné príjmy  5 417 038 5 241 131 5 188 906 5 188 906 

bežné príjmy RO 319 901 251 517 209 584 209 584 

kapitálové príjmy  861 253 109 573 18 603 18 603 

príjmové finančné operácie 1 979 557 191 893 0 0 

         

Výdavky celkom  8 022 747 5 794 114 5 417 093 5 417 093 

bežné výdavky 2 465 864 2 726 033 2 673 575 2 670 579 

bežné výdavky RO 2 634 580 2 531 937 2 515 326 2 515 326 

kapitálové výdavky 2 829 803 421 144 119 192 122 188 

kapitálové výdavky RO 8 993 6 000 0 0 

výdavkové finančné operácie 83 507 109 000 109 000 109 000 

 

 

7. Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva za  konsolidovaný celok  

 

7.1. Majetok  

 

a)  materská účtovná jednotka 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 

k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 

Majetok spolu 18 644 157,78 20 779 320,16 

Neobežný majetok spolu 14 819 405,24 16 689 641,60 

z toho:    

Dlhodobý nehmotný majetok 40 701,56 42 604,56 

Dlhodobý hmotný majetok 13 074 293,68 14 942 627,04 

Dlhodobý finančný majetok 1 704 410,00 1 704 410,00 

Obežný majetok spolu 3 822 476,48 4 087 986,19 

z toho:    

Zásoby 29 302,28 29 279,83 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 2 811 330,63 3 032 753,52 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  70 161 ,37 77 511,29 

Finančné účty  911 682,20 948 441,55 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci  0 0 

Časové rozlíšenie  2 276,06 1 692,37 
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b) konsolidovaný celok  

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 

k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 

Majetok spolu 19 936 191,36 20 088 478,78 

Neobežný majetok spolu 17 461 153,89 19 479 627,35 

z toho:    

Dlhodobý nehmotný majetok 44 510,86 46 185,86 

Dlhodobý hmotný majetok 15 959 827,03 17 976 625,49 

Dlhodobý finančný majetok 1 456 816,00 1 456 816,00 

Obežný majetok spolu 2 066 278,17 2 229 162,19 

z toho:    

Zásoby 96 510,46 110 955,35 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 4 593,41 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  109 302,39 212 518,02 

Finančné účty  1 860 465,32 1 901 095,41 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci  0 0 

Časové rozlíšenie  408 759,30 379 689,24 

      

 

7.2.  Zdroje krytia  

 

a) materská účtovná jednotka   

 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 

k 31. 12. 2019 k  31. 12. 2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 18 644 157,78 20 779 320,16 

Vlastné imanie  14 126 973,82 14 223 325,95 

z toho:    

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  -10 397,32 96 352,13 

Záväzky 1 685 204,51 3 110 683,94 

z toho:    

Rezervy  212 700,00 208 800 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 72 421,62 89 623,48 

Dlhodobé záväzky 1 228 482,98 2 532 068,12 

Krátkodobé záväzky 171 599,91 113 192,34 

Bankové úvery a výpomoci 0 167 000 

Časové rozlíšenie 2 831 979,45 3 445 310,27 
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b) konsolidovaný celok  

 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 

k 31. 12. 2019 k  31. 12. 2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 19 936 191,36 22 088 478,78 

Vlastné imanie  14 185 563,46 14 297 020,47 

z toho:    

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  -48 548,61 106 379,38 

Záväzky 2 819 533,32 4 251 156,93 

z toho:    

Rezervy  220 485,05 218 514,03 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 87 466,02 102 260,68 

Dlhodobé záväzky 1 239 492,52 2 545 442,23 

Krátkodobé záväzky 1 272 089,73 1 217 939,99 

Bankové úvery a výpomoci 0 167 000 

Časové rozlíšenie 2 931 094,58 3 540 301,38 

 

7.3 Pohľadávky  

a) materská účtovná jednotka 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31. 12. 2019 

Zostatok  

k 31. 12. 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   12 946,88 14 532,65 

Pohľadávky po lehote splatnosti   174 661,99 186 073,59 

 
b) konsolidovaný celok  

Pohľadávky  Zostatok  

k 31. 12. 2019 

Zostatok  

k 31. 12. 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   35 246,61 163 328,17 

Pohľadávky po lehote splatnosti   201 876,65 180 543,34 

 

7.4. Záväzky  

a) materská účtovná jednotka 

Záväzky Zostatok  

k 31. 12. 2019 

Zostatok  

k 31. 12. 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   1 395 957,09 2 645 260,46 

Záväzky po lehote splatnosti   4 125,80 0 

 
      b) konsolidovaný celok   

 
Záväzky Zostatok  

k 31. 12. 2019 

Zostatok  

k 31. 12. 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   2 507 456,45 3 763 382,22 

Záväzky po lehote splatnosti   4 125,80 0 
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8. Hospodársky výsledok  za 2020 – vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 

     a) materská účtovná jednotka   

Názov 
Skutočnosť 

Hlavná 

činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 
Spolu 

k  31. 12. 2019 k 31.12.2020 k 31.12.2020 k 31. 12. 2020 

Náklady 4 945 645,36 4 740 185,88 12 850,25 4 753 036,13 

50 – Spotrebované nákupy 153 098,84 199 325,36 3 625,36 202 950,72 

51 – Služby 350 444,05 369 359,51 7 402,12 376 761,63 

52 – Osobné náklady 953 756,88 912 990,01 1 617,54 914 607,55 

53 – Dane a  poplatky 2 218,90 1 941,12 81,53 2 022,65 

54 – Ostatné náklady na prev. činnosť 70 232,34 40 093,50 0 40 093,50 

55 – Odpisy, rezervy a OP  488 417,42 517 139,00 0 517 139,00 

56 – Finančné náklady 32 789,88 36 249,76 123,70 36 373,46 

57 – Mimoriadne náklady 0    

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
2 894 687,05 2 663 087,62 0 2 663 087,62 

Výnosy 4 935 248,04  4 838 197,19 11 191,07 4 849 388,26 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 203 978,66 170 413,40 10 172,07 180 585,47 

63 – Daňové výnosy  3 723 947,79 3 793 999,72 0 3 793 999,72 

64 – Ostatné výnosy 444 219,82 346 853,94 1 019,00 347 872,94 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP  23 827,49 15 512,41 0 15 512,41 

66 – Finančné výnosy 0 0 0 0 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov  
539 274,28 511 108,72  511 108,72 

Hospodársky výsledok 
-10 397,32 

98 011,31 - 1 659,18 
96 352,13 

(+ kladný HV, - záporný HV)   

          

Hospodársky výsledok v sume 96 352,13 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov.  

 

b)   Konsolidovaný celok   

Názov 
Skutočnosť 

Hlavná 

činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 
Spolu 

k  31. 12. 2019 k 31.12.2020 k 31.12.2020 k 31. 12. 2020 

Náklady 6 740 040,85 5 827 441,93 925 827,33 6 753 269,26 

50 – Spotrebované nákupy 958 557,06 677 644,35 242 573,98 920 218,33 

51 – Služby 1 037 304,69 640 565,38 284 855,02 925 420,40 

52 – Osobné náklady 3 693 480,23 3 564 859,12 330 653,59 3 895 512,71 

53 – Dane a  poplatky 24 540,77 2 799,64 13 431,01 16 230,65 

54 – Ostatné náklady na prev. činnosť 67 565,83 28 392,20 6 850,98 35 243,18 

55 – Odpisy, rezervy a OP  789 734,67 775 205,32 27 925,05 803 130,37 

56 – Finančné náklady 73 258,90 55 726,71 19 537,70 75 264,41 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
95 598,70 82 249,21 0 82 249,21 

Výnosy 6 692 107,22 5 774 244,17 1 086 558,33 6 860 802,5 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 1 349 869,49 229 881,84 1 064 587,10 1 294 468,94 

63 – Daňové výnosy  3 719 898,34 3 788 699,45 1 208,77 3 789 908,22 

64 – Ostatné výnosy 423 888,09 280 094,68 17 122,94 297 217,62 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP  26 303,28 16 262,41 1 767,51 18 029,92 

66 – Finančné výnosy 895,35 309,00 419,78 728,78 

67 – Mimoriadne výnosy 3 053,20 0 0 0 

69 – Výnosy z transferov  1 163 652,46 1 458 996,79 0 1 458 996,79 

Hospodársky výsledok 
-48 548,61 

- 53 197,76 159 577,14 
106 379,38 

(+ kladný HV, - záporný HV)   
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9. Ostatné  dôležité informácie  

9.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 Mesto prijalo nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ účel suma v €  

Enviromentálny Fond príspevok na triedený zber  9 434 

ŠR    výchova a vzdelávanie- ZŠ 11 060 

ŠR stravovacie návyky 79 200 

ŠR školské pomôcky  199 

ŠR  vzdelávacie poukazy 4 493 

ŠR  odchodné 4 340 

ŠR  dopravné 247 

ŠR  výchova a vzdelávanie - MŠ 11 707 

ŠR  lyžiarsky kurz 4 350 

ŠR   škola v prírode 4 100 

ŠR  asistent učiteľa 20 320 

ŠR  vojnové hroby 183 

ÚPSVaR  rodinné prídavky  399 

Z rozpočtu obcí  CVČ 1 629 

ŠR  matrika 15 295 

ŠR  miestne komunikácie  316 

ŠR  životné prostredie  696 

ŠR register obyvateľov 2 415 

ŠR register adries 133 

ŠR prenesené kompetencie ZŠ 849 940 

ŠR stavebný úrad 10 685 

ŠR voľby 6 447 

ŠR sčítanie domov  12 980 

EÚ EFRR  vybavenie učební ZŠ 93 439 

EÚ EFRR  vybavenie učební ZŠ 10 993 

ŠR učebnice 10 552 

ŠR akvizičný fond  2 900 

ÚPSVaR odmeny  5 983 

ŠR náklady COVID 19 4 000 

ŠR náklady COVID 19 11 786 

ŠR odmeny ZŠ - COVID 19 5 155 

ÚPSVaR zamestnávanie  882 

ÚPSVaR zamestnávanie  3 394 

DPO SR DHZ  3 000 

MsL s.r.o.  vybavenie DHZ 309 

súkromný darca  neurčený 10 000 
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9.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 mesto poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.7/2011 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Nová Baňa.   

1. Dotácie na podporu športu  

P.č. Príjemca 
Pridelená 

suma 
Účel 

1. 
Združenie športových rybárov 

Nová Baňa 
500 € 

Na úhradu nákladov spojených s organizáciou pretekov 

Memoriál Rudolfa Lisičana a Imricha Michalovského 2020, 

konkrétne 

na materiálno-technické zabezpečenie pretekov, vecné ceny 

a občerstvenie(nealko a sladkosti) pre pretekárov. 

2. 
ŠK KARATE 

Nová Baňa 
8 000 € 

Na úhradu nákladov spojených s materiálno-technickým 

zabezpečením činnosti klubu: štartovné, cestovné, ubytovanie, 

sústredenie, športové oblečenie s označením mesta, odmeny 

a náhrady licencovaným trénerom mládeže. 

3. TJ Slovan Nová Baňa 1 000 € 
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s účasťou v súťažiach 

(cestovné, vstupný poplatok) a nákup športového vybavenia. 

4. 
Mestský futbalový klub Nová 

Baňa 
20 000 € 

Na úhradu nákladov spojených s výchovou  mládeže, konkrétne 

na autobusovú prepravu, činnosť licenčných trénerov mládeže, 

športový materiál a výstroj, prenájmy športovísk, úhradu za 

registráciu nových hráčov a úhrady ISSF faktúr (konkrétne 

úhrada delegovaných osôb a úhrada štartových poplatkov do 

súťaží. Členské poplatky a disciplinárne pokuty v ISSF faktúre 

nemôžu byť hradené z dotácie). 

5. Priatelia deťom 500 € 

Na úhradu nákladov spojených 

so zaobstaraním športových potrieb a športového vybavenia 

(loptičky Boccia, ochrana hlavy a krku, stolnotenisové rakety 

a loptičky, bežecká obuv, futbalové dresy, chrániče), nákup 

medailí, vecných cien 

na športové podujatia. 

6. SKI TEAM Nová Baňa 3 500 € 

Na úhradu nákladov spojených 

so zabezpečením tréningových jednotiek, sústredení, s účasťou 

na lyžiarskych pretekoch a organizovaním lyžiarskych pretekov 

- lyžiarskej súťaže Oblastnej lyžiarskej ligy STRED: 

autobusová preprava, skipasy, štartovné, doplnenie výstroje, 

klubové bundy, tréningové pomôcky, prenájmy športovísk, 

vecné ceny, medaily. 

7. Stolnotenisový klub Nová Baňa 2 550 € 

Na úhradu nákladov spojených s účasťou 

na turnajoch a dlhodobých súťažiach, úhradu registračných 

poplatkov, nákup športového materiálu, úhradu energií a 

cestovných výdavkov. 

8. Miroslav Šipikal– MIŠImoto  1 000 € 

Na úhradu nákladov spojených s účasťou motocyklového 

jazdca Adama Šipikala 

na súťažiach, konkrétne na štartovné, náhradné diely, PHM do 

motocykla a výstroj. 

9. Športový klub POOLO, OZ 250 € 
Na úhradu nákladov spojených s nákupom cien a športových 

trofejí na Mestskú tenisovú ligu. 

10. Hokejový klub Nová Baňa 1 000 € 

Na úhradu nákladov spojených s dopravou autobusom a 

prenájmom ľadovej plochy 

na tréningové jednotky a korčuľovanie detí MŠ a ZŠ na zimnom 

štadióne v Leviciach. 

11. 
Tenisový klub – TAJCH Nová 

Baňa 
2 200 € 

Na úhradu nákladov súvisiacich s organizáciou tenisových 

turnajov a účasťou na súťažiach: materiálno-technické 

zabezpečenie, tréningové pomôcky, zabezpečenie občerstvenia 

(nealko a sladkosti), nákup vecných odmien a medailí, úhrada 

štartovného na oficiálne turnaje STZ (deti, mládež a juniori), 

úhrada kolektívnej registrácie klubu a úhrada prenájmu 

telocvične / tenisovej haly počas zimy. 
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P.č. Príjemca 
Pridelená 

suma 
Účel 

12. 
Tanečno-športový klub TIFFANY 

Nová Baňa 
4 400 € 

Na úhradu licenčných poplatkov, nákladov 

na sústredenie, nákup látok, materiálu 

na zdobenie, prenájmy športovísk, prehrávač, reproduktory, 

medaily, diplomy, propagačný materiál (kalendáre), odmeny 

licencovaným trénerom mládeže, zákazkové šitie – tanečné 

nohavice, košeľa, šaty, sako, vesta, tanečné topánky. 

13. SRRZ – RZ pri Materskej škole 400 € 

Na úhradu nákladov spojených so zabezpečením variabilnej 

cvičebnej zostavy na Športovú olympiádu detí predškolského 

veku. 

14.  TajchŠport 3 000 € 

Na úhradu nákladov spojených s organizáciou triatlonových 

pretekov TriTAJCHlon, konkrétne na úhradu administratívnych 

poplatkov spojených s uzávierkou komunikácií, nákup 

plávacích čiapok a tričiek pre účastníkov, čiastočnú úhradu 

časomiery, prenájom dopravného značenia, mobilných 

oplôtkov a matracov, úhrada nákladov spojených so 

zabezpečením trofejí s novobanskou tematikou. 

15.  TJCX s.r.o. 500 € 

Na úhradu nákladov spojených s organizáciou a s materiálno-

technickým zabezpečením pretekov Slovenský pohár MTB XCO 

C1, konkrétne potreby na značenie a zabezpečenie tratí, 

občerstvenie pre organizátorov pretekov (nealko a sladkosti), 

zabezpečenie časomiery, ozvučenia a zabezpečenie záchrannej 

služby. 

16. Lucia Ivínová  - JŠ BERI, s.r.o. 200 € 

Na úhradu nákladov spojených s organizáciou súťaží počas 

roka 2020, konkrétne 

na zabezpečenie cien pre súťažiacich. 

SPOLU ZA ŠPORT: 49 000 €   

 

2. Dotácie na podporu kultúry  

Transfery občianskym združeniam, fyzickej osobe – podnikateľovi – dotácie z rozpočtu mesta boli 

poskytnuté na podporu rozvoja kultúrnej oblasti, na podporu obľúbených podujatí v meste ale aj na 

podporu nových podujatí v kultúrnej oblasti v sume 10 000 eur. Vzhľadom na nepriaznivú epidemickú 

situáciu súvisiacu s COVID – 19 sa mnohé plánované aktivity neuskutočnili a príjemcovia dotácie buď 

v plnej výške, resp. ich nevyčerpanú časť vrátili späť na účet poskytovateľa.  

 

1. OZ TAJCH 2 450 € 

Na úhradu časti nákladov na hudobné kapely, detské 

predstavenia, ozvučenie, rekvizity na podujatia 

organizované počas leta 2020 a zakúpenie 

dataprojektoru, ktorý bude využívaný na letné 

videoprojekcie. 

2. SRRZ - RZ pri ZUŠ v Novej Bani 450 € 

Na úhradu nákladov na zabezpečenie diplomov 

a vecných cien na podujatiach: Klavírna súťaž, 

Akordeónová súťaž 

a Prehliadka ľudového spevu a hudby 

(25. ročník). 

3. Novobanský banícky spolok 500 € 

Na úhradu nákladov súvisiacich 

s autobusovou prepravou členov spolku na stretnutia 

baníckych miest a obcí Slovenska, baníckych spolkov 

a na akcie v rámci ich plánovanej činnosti. 

4. 

Spoločenstvo rodičov 

pri Základnej škole 

sv. Alžbety 

300 € 

Na úhradu nákladov súvisiacich 

so zabezpečením propagačného materiálu, 

občerstvenia pre účastníkov (nealko a sladkosti), cien 

pre víťazov v jednotlivých kategóriách v speváckej 

súťaži na krajskej úrovni: „Celodiecézne kolo v speve 

kresťanskej a ľudovej piesne“. 
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5. 

Občianske združenie Rady 

rodičov SOŠ obchodu a služieb 

v Novej Bani 

300 € 

Na úhradu nákladov spojených s prezentáciou mesta 

a školy, úhradu  cestovného a štartovného na súťaže, 

olympiády, veľtrhy a nákladov 

na zabezpečenie propagačných materiálov. 

6. Háj 1 450 € 
Na úhradu nákladov spojených s ubytovaním členov 

počas zahraničného festivalu. 

7. 
SRRZ - RZ pri Gymnáziu 

Františka Švantnera Nová Baňa 
400 € 

Na úhradu nákladov súvisiacich s organizovaním Dňa 

otvorených dverí, konkrétne na zabezpečenie 

prezentačných a reprezentačných materiálov – 

bannery, rollupy, prezentačná stena, tlač newsletterov. 

8. 

Občianske združenie – Slniečko 

pre pomoc ľuďom 

s viacnásobným postihnutím 

500 € 

Na úhradu nákladov spojených s nákupom materiálu 

a pomôcok na prezentáciu remesiel a techník a 

na zhotovenie výrobkov účastníkmi podujatia, na 

občerstvenie (nealko a sladkosti) a na náklady 

súvisiace s  propagáciou podujatia „Náš deň pre Vás“. 

9. Divadelný súbor MÚZa 500 € 

Na úhradu nákladov spojených 

so zabezpečením režiséra, kulís a kostýmov 

divadelného predstavenia. 

 

9.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

Významné investičné akcie realizované v roku 2020: 

- kamerový systém vo výške 11 248 EUR 

- zmeny a doplnky k ÚP vo výške  4 450 EUR 

- nákup kolesového nakladača vo výške 45 000 EUR 

- rekonštrukcie miestnych komunikácií vo výške 106 687 EUR  

-vybudovanie vstupných vchodov vo výške 3 192 EUR,  

- nákup autobusových prístreškov vo výške 8 208 EUR             

- asfaltovanie nových úsekov  vo výške 4 583 EUR  

- oprava chodníka pri ZŠ vo výške 1 728 EUR   

- nákup prístrešku vo výške 8 839 EUR  

- nákup záhradných kompostérov vo výške 35 520 EUR,  

- projektová dokumentácia na kanalizáciu ul. Mariánska vo výške 21 626 EUR  

- rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch vo výške 10 103 EUR 

- nákup veľkokapacitných kontajnerov vo výške 17 868 EUR  

- vybudovanie spevnených plôch 10 321 EUR a prístreškov vo výške 6 780 EUR 

- nákup kontajnerov vo výške 8 830 EUR,  

- prístrešky vo výške 41 459 EUR    

- kúpa bytovky Hrádza A2 výške 2 248 392 EUR 

- Banský náučný chodník  vo výške 12 094 EUR  

- rozšírenie verejného osvetlenia vo výške 3 121 EUR  

- výstavba osvetlenia na štadióne vo výške 13 358 Eur 

- projektová dokumentácia na Banské múzeum vo výške 6 234 EUR  

- bleskozvod na amfiteátri vo výške 4 890 EUR  

- nákup kosačky 3 180 EUR  

-  rekonštrukcia vodoinštalácie v ZŠ vo výške 12 113 EUR,  

-rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ v ŠJ vo výške 29 162 EUR 

- vybavenie učební v ZŠ vo výške 122 800 EUR  

- projektová dokumentácia ZUŠ vo výške 9 708 EUR . 
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9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:  

- rekonštrukcia miestnych komunikácií  

- výstavba  Mestského kultúrno športového a voľnočasového areálu Nová Baňa 

- asfaltovanie dvora ZUŠ  

- rekonštrukcia budovy Kina 

 

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

9.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Významným rizikom je prebiehajúci súdny spor so spoločnosťou Trading Univerzal Services s.r.o. 

Kysucký Lieskovec.  Mesto má vytvorenú rezervu vo výške 204 000 eur. Spoločnosť podala žalobu 

o zaplatenie ušlého zisku, úrokov z omeškania a náhrady trov konania zo zrušenej zmluvy na akciu ,, 

Kanalizačný zberač ul. Kamenárska.  

 

 

 

 

 

 

V Novej Bani  dňa 22.10.2021     

 

Prílohy: 

 

• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, 

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

• Výrok audítora ku konsolidovanej a individuálnej  účtovnej závierke  



 

 
Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu : VZN č. ..../2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Nová Baňa pre deti s trvalým pobytom v meste Nová Baňa, v ktorej plnia povinné 

predprimárne vzdelávanie. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Predkladá :                            Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  

Spracovateľ :                         Ing. Jana Brnáková 

                                              úsek školstva, finančné oddelenie    

 

 

Materiál obsahuje :               Návrh na uznesenie 

                                              

V Novej Bani, dňa 15.decembra 2021        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. .../2021 o určení spádovej materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa pre deti s trvalým pobytom v meste Nová 

Baňa, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 

 

Dôvodová správa 

Doterajšia legislatíva určovala mestu – ako zriaďovateľovi materských škôl určiť spádové 

materské školy pre deti s trvalým pobytom v meste, v ktorých budú plniť povinné 

predprimárne vzdelávanie  len usmernením. V zmysle legislatívnej zmeny školského zákona 

je v § 59a stanovená povinnosť zriaďovateľa pre deti s trvalým pobytom v meste zabezpečiť 

spádovú materskú školu, v ktorej má garantované miesto každé dieťa, majúce trvalý pobyt v 

meste. Úzko to súvisí s ustanovením § 6 ods.3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve, ktorým sa mestu uložila povinnosť vytvárať podmienky na plnenie 

povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách, ktorých je zriaďovateľom. 

Určením spádovej materskej školy sa dieťaťu vo veku, pre ktoré je  predprimárne vzdelávanie 

povinné, len garantuje miesto v materskej škole podľa trvalého pobytu, pričom rodič môže 

prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie do MŠ podľa vlastného výberu, ak táto 

disponuje voľným miestom. 

 

 

 

 

 

 



N á v r h 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. … /2021 

zo dňa ........ 2021o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Nová Baňa pre deti s trvalým pobytom v meste Nová Baňa, v ktorej plnia povinné 

predprimárne vzdelávanie. 

 

 

              Mesto Nová Baňa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

nesorších zmien a predpisov a v súlade s § 8a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 

neskorších zmien a predpisov a v súlade s §59a ods.1 zákona č.245/2008 Z . z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie (ďalej ako ,,nariadenie“): 

 

Článok I. 

Základné ustanovenia  

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje spádovú materskú školu 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa pre deti s trvalým pobytom v meste 

Nová Baňa, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 

 

2. Toto VZN sa vzťahuje na materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová 

Baňa. 

 

Článok II.  

Určenie spádovej materskej školy 

 

1. Mesto Nová Baňa určuje za spádovú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Nová Baňa pre deti s trvalým pobytom v meste Nová Baňa, v ktorej plnia 

povinné predprimárne vzdelávanie: Materská škola, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa. 

 

2. Riaditeľ spádovej materskej školy uvedenej v ods. 1 je povinný prednostne prijať na 

povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v meste Nová Baňa a deti 

umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

3. Dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa môže plniť povinné predprimárne 

vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole uvedenej v ods.1, ak ho riaditeľ 

tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.  

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli od 29.11.2021 do 13.12.2021 . 

VZN schválené uznesením MsZ č. .................. dňa ....................... . 

VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od ........................ do ........................ . 

VZN nadobúda účinnosť dňa.................. 

 

 

 

                                                                                      Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, 

         primátor mesta 



Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od 29.11.2021 do 13.12.2021. Pripomienky k návrhu 

VZN môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 08.12.2021 písomne, elektronicky alebo 

ústne na Mestskom úrade, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa alebo elektronicky na e-

mail: brnakova.jana@novabana.sk 

 

mailto:brnakova.jana@novabana.sk


Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

___________________________________________________________________________ 

K bodu:              Voľba náčelníka – Mestská polícia Nová Baňa 

 

Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta 
 
Spracovateľ:   Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ    
    
Materiál obsahuje:  Návrh na uznesenie 

       

V Novej Bani, dňa 15. decembra 2021 

___________________________________________________________________________ 

 
N á v r  h    n a    u z n e s e n i e 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

a) odvoláva 
 
v súlade  s  §2  ods. 3  zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v  znení  neskorších  predpisov 
Róberta Müllera, bytom Štúrova 16, 968 01 Nová Baňa z  funkcie náčelníka Mestskej polície  
Nová Baňa ku dňu 31.12.2021, 
 

b) vymenúva 
 

v súlade s §2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov Jána 
Ševčíka, bytom Fraňa Kráľa 868/41, 966 81 Žarnovica, za náčelníka Mestskej polície mesta 
Nová Baňa dňom 01.02.2022. 
 

a) poveruje 
 

v súlade s §2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 
Slavomíra Bedenského, bytom Brezová 14, 968 01 Nová Baňa, zastupovaním náčelníka 
Mestskej polície mesta Nová Baňa v dňoch od 01.01.2022 do 31.01.2022. 
 
 

Dôvodová správa 
 
Dňa 8.11.2021 bola na mestský úrad doručená žiadosť Róberta Müllera na vzdanie sa funkcie 
náčelníka Mestskej polície v Novej Bani. Žiadosť je zaprotokolovaná pod číslom podania 
14176/2021. Na jej základe Mesto Nová Baňa dňa 8.11.2021 vyhlásilo výberové konanie na 
obsadenie voľnej pracovnej pozície. V určenom termíne na predloženie žiadostí boli na mestský 
úrad doručené 2 žiadosti. Z nich určená výberová komisia, dňa 07.12.2021 odporučila 
primátorovi mesta jedného kandidáta vhodného na funkciu náčelníka Mestskej polície Nová 
Baňa. Róbertovi Müllerovi sa pracovný pomer nekončí a naďalej zostáva vykonávať na 
Mestskej polícii v Novej Bani funkciu príslušníka mestskej polície.  
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 Pre  Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 
 
K bodu:                Majetkové veci 
 
 
Predkladá:      Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

primátor mesta Nová Baňa 
 
Spracovateľ:     Daša Zigová 

referentka OVŽPaSM, MsÚ Nová Baňa 
       
Materiál obsahuje:    11 návrhov na uznesenie 

      11 dôvodových správ 

     

V Novej Bani, dňa 15. decembra 2021 
 

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

 s c h v a ľ u j e 
 

prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 
pozemok C KN parc. č. 1230/1 – zastavaná plocha o  výmere 411 m2  vytvorený 
z pozemku C KN parc. č. 1230 – zastavaná plocha o celkovej výmere 507 m2   
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. 
Nová Baňa ako vlastníctvo mesta                Nová Baňa geometrickým plánom č. 
53518560-83/2021, vypracovaným dňa 21.10.2021 geodetom Jurajom Peniažkom, 
Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 27.10.2021, pod číslom G1 - 
468/2021;        
 
v prospech:  
TAVERE, s.r.o., so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 45 860 441; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý slúži                       
ako jediný prístup (prístupová cesta) k nehnuteľnostiam evidovaným na LV č. 3474                  
vo vlastníctve spoločnosti TAVERE, s.r.o.. 
 
v kúpnej cene za výmeru 411 m2 predstavuje kúpna cena dohodou čiastku celkovo 
4.110,00 eur (slovom: štyritisícstodesať eur) s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej 
zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej 
hodnoty pozemku vo výške 150,00 eur. Znaleckým posudkom č. 103/2021 
vypracovaným dňa 29.11.2021 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 
75, 966 71  Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 6,74 eur/m2.  
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D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.09.2021 uznesením č. 118/2021 
spôsob prevodu uvedenej časti mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona                                    
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom              
č. 103/2021 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod  pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške min. 10,00 eur/m2 v prospech spoločnosti 
TAVERE, s.r.o..  
 
 

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

 s c h v a ľ u j e 
 
prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 
pozemok C KN parc. č. 6280/3 – ostatná plocha o  výmere 78 m2  vytvorený 
z pozemku                                   E KN parc. č. 4537 – trvalý trávny porast o celkovej 
výmere 1.701 m2   vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na 
LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým 
plánom č. 53518560-84/2021, vypracovaným dňa 22.10.2021 geodetom Jurajom 
Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 27.10.2021, pod 
číslom G1 - 469/2021;        

 
v prospech:  
MUDr. Marian Boča, rod. Boča a MUDr. Eva Bočová, rod. Bachratá, trvalé bydlisko 
Záhrbská 2014/94, 968 01  Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia 
pozemku s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov evidovaným na LV č. 8868. Za 
účelom výsadby zeleného pásu stromov, ktoré budú slúžiť ako zelené pľúca a zároveň 
protihluková bariéra a bariéra proti prachu. Žiadatelia sa o mestský pozemok starajú už 
10 rokov nakoľko zarastá burinou a rôznymi nekultúrnymi náletmi. 

 
v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny 
všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 102/2021 vypracovaným dňa 
29.11.2021 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71  Horné 
Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 6,22 eur/m2. Za výmeru 78 m2 
predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 630,71 eur (slovom: šesťstotridsať eur 
a sedemdesiatjeden centov) s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve 
vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty 
pozemku                          vo výške 150,00 eur.  
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D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.09.2021 uznesením č. 120/2021 
spôsob prevodu uvedenej časti mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona                                    
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom              
č. 102/2021 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod  pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac 
z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľov. 
 

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

 s c h v a ľ u j e 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať nehnuteľný majetok – 
pozemok C KN parc. č. 26/2 – zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 40 m2  vedený 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa 
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. M. R. Štefánika;        
 
pre: Dvor Farieb s.r.o., so sídlom Moyzesova 8, 968 01  Nová Baňa, IČO: 50 443 496; 

 
na dobu: neurčitú od 01.01.2022; 

 
vo výške nájomného: 5,00 eur / m2/ rok; 
 
za účelom využívania pozemku ako jediného prístupu k predajni DVOR FARIEB, 
vymedzenie miesta na parkovanie pre zákazníkov a využívanie jestvujúcej prekrytej 
terasy. 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania využívania pozemku ako jediného 
prístupu k predajni DVOR FARIEB, vymedzenie miesta na parkovanie pre 
zákazníkov a využívanie jestvujúcej prekrytej terasy. Spoločnosť Dvor Farieb s.r.o. je 
v dlhodobom nájme v obchodno-prevádzkovej budove, súp. č. 703, nachádzajúcej na 
na ulici                           M.R Štefánika 3 už od 06.10.2016 (nájom u pani Katinovej) 
a od 01.01.2021 na dobu neurčitú (nájom u nového vlastníka nehnuteľnosti pána 
Oravca – spoločnosti ALAMMO s.r.o.). 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
prenechanie mestského pozemku C KN parc č. 26/2 o výmere 40 m2 do dočasného nájmu na 
dobu neurčitú za účelom využívania pozemku ako jediného prístupu k predajni DVOR 
FARIEB, vymedzenie miesta na parkovanie pre zákazníkov a využívanie jestvujúcej prekrytej 
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terasy podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní využívania 
pozemku ako jediného prístupu k predajni DVOR FARIEB, vymedzenie miesta na 
parkovanie pre zákazníkov a využívanie jestvujúcej prekrytej terasy. Spoločnosť Dvor Farieb 
s.r.o. je v dlhodobom nájme v obchodno-prevádzkovej budove, súp. č. 703, nachádzajúcej na 
na ulici                           M.R Štefánika 3 už od 06.10.2016 (nájom u pani Katinovej) a od 
01.01.2021 na dobu neurčitú (nájom u nového vlastníka nehnuteľnosti pána Oravca – 
spoločnosti ALAMMO s.r.o.). Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú cenu nájmu po 5,00 eur / 
m2/ rok. 
 
 

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

 s c h v a ľ u j e 
 
nájom  nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

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

 
pozemok C KN parc. č. 26/2 – zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 40 m2  vedený 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa 
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. M. R. Štefánika;        
 
pre: Dvor Farieb s.r.o., so sídlom Moyzesova 8, 968 01  Nová Baňa, IČO: 50 443 496; 

 
na dobu: neurčitú od 01.01.2022; 

 
vo výške nájomného: 5,00 eur / m2/ rok; 
 
za účelom využívania pozemku ako jediného prístupu k predajni DVOR FARIEB, 
vymedzenie miesta na parkovanie pre zákazníkov a využívanie jestvujúcej prekrytej 
terasy. 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania využívania pozemku ako jediného 
prístupu k predajni DVOR FARIEB, vymedzenie miesta na parkovanie pre 
zákazníkov a využívanie jestvujúcej prekrytej terasy. Spoločnosť Dvor Farieb s.r.o. je 
v dlhodobom nájme v obchodno-prevádzkovej budove, súp. č. 703, nachádzajúcej na 
na ulici                           M.R Štefánika 3 už od 06.10.2016 (nájom u pani Katinovej) 
a od 01.01.2021 na dobu neurčitú (nájom u nového vlastníka nehnuteľnosti pána 
Oravca – spoločnosti ALAMMO s.r.o.). 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
prenechanie mestského pozemku C KN parc č. 26/2 o výmere 40 m2 do dočasného nájmu na 
dobu neurčitú za účelom využívania pozemku ako jediného prístupu k predajni DVOR 
FARIEB, vymedzenie miesta na parkovanie pre zákazníkov a využívanie jestvujúcej prekrytej 
terasy podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. z dôvodu 
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hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní využívania 
pozemku ako jediného prístupu k predajni DVOR FARIEB, vymedzenie miesta na 
parkovanie pre zákazníkov a využívanie jestvujúcej prekrytej terasy. Spoločnosť Dvor Farieb 
s.r.o. je v dlhodobom nájme v obchodno-prevádzkovej budove, súp. č. 703, nachádzajúcej na 
na ulici                           M.R Štefánika 3 už od 06.10.2016 (nájom u pani Katinovej) a od 
01.01.2021 na dobu neurčitú (nájom u nového vlastníka nehnuteľnosti pána Oravca – 
spoločnosti ALAMMO s.r.o.). Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú cenu nájmu po 5,00 eur / 
m2/ rok. 
 
 

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

 s c h v a ľ u j e 
 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti v zmysle vyhodnotenia „3. OVS – 
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku,                             
ul. Spodná“ s Vladimírom Kasanom víťazom OVS  
 
pozemok C KN parc. č. 1608/2 – trvalý trávny porast o výmere 893 m2 vedený 
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3858, v k.ú. Nová 
Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa; 
 
v prospech: 
Vladimír Kasan, rod. Kasan, Spodná 1255/17, 968 01  Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pred kolaudáciou stavby. 
Dostavbu rodinného domu potrebuje žiadateľ dofinancovať cez komerčnú banku 
formou hypotekárneho úveru, ktorá požaduje pri zriadení záložnej zmluvy preukázať 
vlastnícke právo k pozemku pod stavbou. Na základe vyhodnotenia                                                       
„3. OVS – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného 
pozemku, ul. Spodná“ uzatvorilo mesto Nová Baňa s pánom Vladimírom Kasanom 
víťazom OVS Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2020, 
dňa 26.10.2020 za účelom využitia pozemku budúcim kupujúcim na realizáciu 
výstavby „rodinného domu“. V zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 
nehnuteľnosti č. 1/2020 uhradil pán Vladimír Kasan mestu Nová Baňa plnú výšku 
kúpnej ceny                           za pozemok vo výške 10.269,50 eur dňa 27.10.2020. Na 
základe predmetnej zmluvy bolo budúcemu kupujúcemu dňa 29.04.2021 mestom 
Nová Baňa vydané právoplatné stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu, 
ktorého výstavba v súčasnej dobe prebieha. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Mestu Nová Baňa bola doručená žiadosť od pána Vladimíra Kasana o prevod nehnuteľnosti – 
pozemku pred kolaudáciu stavby z dôvodu, že dostavbu rodinného domu potrebuje 
dofinancovať cez komerčnú banku formou hypotekárneho úveru, ktorá požaduje pri zriadení 
záložnej zmluvy preukázať vlastnícke právo k pozemku pod stavbou. Na základe 
vyhodnotenia „3. OVS – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného 
pozemku,                          ul. Spodná“ uzatvorilo mesto Nová Baňa s pánom Vladimírom 
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Kasanom víťazom OVS Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2020, 
dňa 26.10.2020 za účelom využitia pozemku budúcim kupujúcim na realizáciu výstavby 
„rodinného domu“. V zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 
1/2020 uhradil pán Vladimír Kasan mestu Nová Baňa plnú výšku kúpnej ceny za pozemok vo 
výške 10.269,50 eur dňa 27.10.2020.                     Na základe predmetnej zmluvy bolo 
budúcemu kupujúcemu dňa 29.04.2021 mestom                             Nová Baňa vydané 
právoplatné stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu, ktorého výstavba v súčasnej 
dobe prebieha. 
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie mestského pozemku C KN parc. č. 1608/2 – trvalý 
trávny porast o výmere 893 m2 prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku pod rozostavaným rodinným domom 
z dôvodu, že dostavbu rodinného domu potrebuje žiadateľ dofinancovať cez komerčnú banku 
formou hypotekárneho úveru, ktorá požaduje pri zriadení záložnej zmluvy preukázať 
vlastnícke právo k pozemku pod stavbou. 
 
 

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

 s c h v a ľ u j e 
 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona                
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov, a to: 
 
na odpredaj mestských pozemkov: 
C KN parc. č. 4837/45 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2.292 m2, 
C KN parc. č. 4837/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 152 m2, 
C KN parc. č. 4837/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2 
vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853                       
v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ul. Železničný rad; 
 
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, 
IČO: 36 442 151, ako budúceho kupujúceho; 
 
za účelom: zabezpečenia výstavby novej spínacej stanice 22 kV pre zabezpečenie 
dodávky elektrickej energie. Realizáciou stavby „13512 – Nová Baňa – Nová spínacia 
stanica 22 kV“ SW:13512; 
 
v kúpnej cene: vo výške všeobecnej hodnoty pozemku (po 5,24 eur/ m2, celkovo za 
výmeru 2.481 m2 predstavuje kúpna cena sumu 13.000, 44 eur) podľa vypracovaného 
znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečila spoločnosť SSD, a.s. na 
vlastné náklady.  
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
Spoločnosť SSD, a.s. predložila mestu Nová Baňa žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania uvedených pozemkov za účelom 
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zabezpečenia výstavby novej spínacej stanice 22 kV pre zabezpečenie dodávky elektrickej 
energie. Realizáciou stavby „13512 – Nová Baňa – Nová spínacia stanica 22 kV“ SW:13512. 
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve na odpredaj pozemkov v prospech spoločnosti SSD, a.s., na základe ktorej môže 
spoločnosť realizovať predmetnú stavbu. V kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej 
hodnoty pozemkov podľa vypracovaného znaleckého posudku z dôvodu strategického 
rozvoja mesta. 
 
 

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

 s c h v a ľ u j e 
 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Základnej škole                   
Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 831 879, dňom 01.01.2022: 
 
Dodanie a výmena plynových kotlov v ZŠ Jána Zemana 
z vlastných prostriedkov mesta financované v sume                       19.614,95 eur 
 
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa v kotolni ZŠ Jána Zemana                             
v Novej Bani. 

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

Mesto Nová Baňa zabezpečilo výmenu plynových kotlov v školskej kotolni v Základnej škole 
Jána Zemana. Dňa 19.11.2019 uzatvorilo mesto Nová Baňa Zmluvu o dielo č. 270/2019                         
so zhotoviteľom Jozefom Ďurovičom Plynservis – NPM. Predmetom zákazky bola výmena 
plynových kotlov v ZŠ J. Zemana, ktorá pozostávala z demontáže starých kotlov a montáže 
jedného plynového kotla - Varmax 275 kW stacionárny kondenzačný kotol, ostatný spojovací 
materiál, odkúrenia kondenzačných kotlov. 
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie uzatvorenia zmluvy o zverení správy 
medzi mestom Nová Baňa ako vlastníkom majetku a Základnou školou Jána Zemana                            
ako správcom majetku. 

 
8. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

 s c h v a ľ u j e 
 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technickým 
službám mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00 185 221, dňom 
01.01.2022: 
 
Zberové vozidlo značky MAN TGS 
z vlastných prostriedkov mesta financované v sume                       175.000,00 eur 
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za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa zberového vozidla značky MAN 
TGS nadobudnutého na základe Zmluvy o finančnom lízingu č. 9002265 zo dňa 
27.09.2021, ktorú mesto Nová Baňa uzatvorilo so spoločnosťou SLSP, a.s.. 
 

 
 
 

                                     D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
Mesto Nová Baňa zakúpilo z vlastných finančných prostriedkov v sume 175.000,00 eur                          
bez DPH nové zberové vozidlo značky MAN TGS 28.330 6x2 s nadstavbou Faun Rotopress 
518 od spoločnosti REDOX s.r.o. formou finančného lízingu SLSP, a.s.. 
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie uzatvorenia zmluvy o zverení správy 
medzi mestom Nová Baňa ako vlastníkom majetku a Technickými službami mesta Nová 
Baňa ako správcom majetku. 
 
 

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

 s c h v a ľ u j e 
 

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

 
• časť pozemku E KN parc. č. 5152/112 – ostatná plocha o celkovej výmere 4.412 

m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 
6123 

• a pozemok C KN parc. č. 240/3 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 
101 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom                             
na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa v lokalite ul. Štúrova spolu celkovo v rozsahu                 
cca 138 m2, 

 
v prospech: 
Bc. Anton Tabernaus, Štúrova 1891/34, 968 01  Nová Baňa 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemkov, scelenia mestských 
pozemkov s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa evidovanými na LV č. 2750 
a využitím pozemkov ako okrasnej záhrady pri viacúčelovom objekte, súp. č. 1891 
Žiadateľ sa o uvedené mestské pozemky stará a udržiava ich už mnoho rokov. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 5152/112 
a pozemku C KN parc. č. 240/3 spolu celkovo v rozsahu cca 138 m2 z dôvodu 
majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemkov, scelenia mestských pozemkov 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa evidovanými na LV č. 2750 a využitím pozemkov 
ako okrasnej záhrady pri viacúčelovom objekte, súp. č. 1891 Žiadateľ sa o uvedené mestské 
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pozemky stará a udržiava ich už mnoho rokov. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie 
uvedených mestských pozemkov prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
spôsob prevodu požadovaných pozemkov podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestských 
pozemkov geometricky zameraná a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŽPaM navrhnutej 
minimálnej kúpnej cene, prípadne vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa 
vypracovaného znaleckého posudku + 30 % naviac z ceny všeobecnej hodnoty majetku (ak 
bude táto kúpna cena vyššia ako Komisiou ÚPŽPaM navrhnutá min. kúpna cena). 
 
 

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

 s c h v a ľ u j e 
 

spôsob prevodu nehnuteľnosti – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na 
predaj stavebného pozemku určeného na výstavbu garáže podľa § 9a, ods. 1 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou 
verejnou súťažou: 
 
časť pozemku E KN parc. č. 4653/13 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 
1.351 m2 v rozsahu cca 24 m2  vedeného Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym 
odborom na LV č. 6123, v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, 
v lokalite ul. Cintorínska. 
 

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 

Na základe záujmu o kúpu stavebného pozemku komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu nehnuteľnosti – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve na predaj stavebného pozemku určeného na výstavbu garáže v lokalite ul. Cintorínska 
podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou. Na základe prijatého uznesenia bude časť 
mestského pozemku E KN parc. č. 4653/13 geometricky zameraný a znaleckým posudkom 
bude stanovená výška všeobecnej hodnoty pozemku. 

 
 

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

 s c h v a ľ u j e 
 
uzatvorenie Dodatku č. 6 k Nájomnej zmluve č. 3/2018, ktorú Mesto Nová Baňa 
uzatvorilo ako prenajímateľ so spoločnosťou Mestské lesy spol. s r.o. ako 
nájomcom dňa 31.12.2018. 
 
Dodatkom č. 6 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018 sa Článok 3 – Výška 
a splatnosť nájomného mení nasledovne: Ročné nájomné za obdobie od 01.01.2022                  
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do 31.12.2022 sa po vzájomnej dohode zmluvných strán určuje na výšku                   
75.000,00 eur. 

 
D ô v o d o v á    s p r á v a  

 
Spoločnosť Mestské lesy, spol. s r.o. uzatvorila s mestom Nová Baňa Nájomnú zmluvu                            
č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018. V Nájomnej zmluve č. 3/2018 v Článku 3 – Výška a splatnosť 
nájomného je uvedené: „Nájomné pre roky 2020 – 2027 bude každoročne stanovené 
najneskôr v mesiaci  december predchádzajúceho roka podľa výšky maximálne očakávanej 
ťažby drevnej hmoty v m3 v nasledujúcom roku. Výška jednotlivých splátok bude určená 
dodatkom k tejto Nájomnej zmluve, pričom termíny splatnosti ostávajú nezmenené“. 
 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

___________________________________________________________________________ 

K bodu:              Termíny zasadnutí MsZ v roku 2022    

 

Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta 
 
Spracovateľ:   Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ    
    
Materiál obsahuje:  Návrh na uznesenie 

       

V Novej Bani, dňa 15. decembra 2021 

___________________________________________________________________________ 

 
N á v r  h    n a    u z n e s e n i e 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

a) s c h v a ľ u j e 
 
termíny zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani v roku 2022 
 
23.02.2022 
27.04.2022 
29.06.2022 
21.09.2022 
23.11.2022 
14.12.2022 
 
 
 
 
 
 




