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Dôvodová  správa 
k záverečnému účtu mesta Nováky za rok 2012 

 
 
 
 
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2012 obsahuje: 
 
 
1. Údaje o plnení rozpočtu 
    
     Rozpočet mesta Nováky na rok 2012 bol schválený Mestským zastupiteľstvom Nováky dňa 13.12.2011  uznesením č.107. Prvá zmena 
rozpočtu bola schválená rozpočtovými opatreniami č.162,168 dňa 21.2.2012. Aktualizácia rozpočtu mesta na rok 2012 bola schválená Mestským 
zastupiteľstvom dňa 18.9.2012 uznesením č.227, rozpočtové opatrenia  boli schválené dňa 21.12.2012  uznesením č.263,264,266.  Plnenie 
rozpočtu mesta za rok 2012 sa uskutočňuje porovnaním skutočnosti k 31.12.2012 voči prvej aktualizácii rozpočtu mesta na rok 2012 vrátane 
rozpočtových opatrení  po tejto aktualizácii. Príjmy a výdavky rozpočtu a fondové hospodárenie sú podrobne rozpísané v tabuľkovej podobe.  
Príjmová časť rozpočtu.  
     Bežné príjmy sa dosiahli v objeme 3 726 755, čo je plnenie na 116,44%. Daňové príjmy sa splnili na 120,40% v objeme 2 594 188 EUR. Z 
nich bolo vyššie plnenie na dani z nehnuteľností, a to z dôvodu úhrady 2 splátok dane z nehnuteľností daňovníka Novácke chemické závody , a.s 
v konkurze za rok 2012. Nižšie plnenie  na  položke dane za špecifické služby je z dôvodu nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady  ako aj rušenia podnikateľských subjektov v meste. Nižšie plnenie podielovej dani z príjmov fyzických osôb 
závisí od výberu tejto dane MF SR. Nedaňové príjmy sa plnia v objeme 509 545 EUR  na 107,09 % . Príjmy z vlastníctva , ktoré predstavujú 
príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov  ,sa prekročili o 10,41%  z dôvodu úhrady väčšej časti pohľadávok za byty a nebytové priestory 
, ktoré neboli naplánované. Nižšie plnenie na položke administratívne poplatky je spôsobené nižšími príjmami oproti plánu hlavne na správnom 
poplatku za vydanie rozhodnutia o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov , 
keď klesol počet žiadostí z 20 kusov výherných prístrojov  na 9 kusov  výherných prístrojov , nižšie je aj plnenie na správnom poplatku za 
osvedčovanie fotokópií a podpisov z dôvodu menšieho záujmu o túto službu a tiež zvýšenia poplatku za osvedčovanie podpisu z 0,50€ na 1,50 €. 
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb boli prekročené na úhradách  za opatrovateľskú službu , nakoľko stúpol počet 
klientov s vyššou výškou úhrady za hodinu poskytovania opatrovateľskej služby, ktorá je závislá od výšky príjmu klienta. Vyšší je aj príjem 
z poplatkov za Materskú školu, ktorý závisí od počtu detí a príjem príspevku na SOÚ z dôvodu úhrady časti nedoplatkov za uplynulé obdobie 
.Úroky z vkladov na účtoch v peňažných ústavoch sa nenaplnili podľa predpokladov z dôvodu finančnej situácie  mesta počas roka. V ostatných 
príjmoch sa rozpočet prekročil  z dôvodu vyššieho príjmu z odvodu hernej istiny hazardných hier , a to prírastkom nových firiem, ktoré zmenili 
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výherné hracie prístroje na videohry. Granty a transfery sa splnili na 109,26 %. K prekročeniu došlo hlavne z dôvodu  prekročenia  plánovanej 
dotácie z Ministerstva školstva SR  na prenesený výkon štátnej správy  na základe výsledkov dohadovacieho konania. 
     Kapitálové príjmy sa dosiahli v objeme 142 594 EUR, čo je plnenie na 88,21 %. Príjem z predaja kapitálových aktív sa splnil na 80,58 %, 
z dôvodu nepredania budovy kozmetiky, nakoľko prebiehali rokovania medzi p.Kohútovou, p.Karakom a mestom  o odkúpení priľahlej 
nehnuteľnosti, ktoré s tým priamo súvisia. Taktiež nedošlo odpredaju urnových prefabrikátov v plánovanom množstve. Príjem z odpredaja 
pozemkov sa splnil na 60,35%, keď boli odpredané pozemky len v menších výmerách.Taktiež z dôvodu rokovaní medzi p.Kohútovou, 
p.Karakom a mestom  sa neuskutočnil odpredaj predmetného pozemku, nepredali sa tiež pozemky pod garáže na ul.Baníkov, pretože nebolo 
jasne určené komisiou VaRM, akým spôsobom sa bude odpredaj realizovať. Granty a transfery sa splnili na 100,00 %, keď bola prijatá dotácia 
na územný plán mesta a doplatok transferu na projekty Úprava námestia s prvkami verejnej zelene, Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mesta, 
nákup multifunkčného zametacieho vozidla. 
   Príjmové finančné operácie v objeme 443 733 EUR sa splnili na 80,52%, v čom je zahrnutý prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov a 
bankové úvery , ktoré boli čerpané v objeme 193 648 EUR na 64,33% , čo predstavuje čerpanie úveru na výstavbu Novostavba nájomných bytov 
– 14 b.j.a Rekonštrukciu televízneho káblového rozvodu v meste Nováky.                                                                                                                                          
Výdavková časť rozpočtu 
     Bežné výdavky sa čerpali v objeme  3 115 634 EUR , čo predstavuje plnenie na 96,18 %. 
V programe 1 Plánovanie, managment a kontrola  je čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v objeme 26 046 EUR, čo je plnenie na 77,29%. 
V podprograme 1Riadenie mesta prvok č.2 boli prekročené finančné prostriedky na poistné z dôvodu zmeny zákona o odvodových 
povinnostiach. V podprograme 2 Členstvo v organizáciách a združeniach je plnenie rozpočtu na 65,77%, z dôvodu, že  v roku 2011 bol 
prekročený tento podprogram a preto na rok 2012  bola naplánovaná vyššia suma, ktorá nebola dočerpaná preto, že nie všetky organizácie zaslali 
faktúry na úhradu členského príspevku. V podprograme 3 Podpora neziskových subjektov a občanov je plnenie podľa schválených dotácií 
v príslušných orgánoch mesta. V podprograme 5 Strategické plánovanie a projekty  bolo podaných 5   žiadostí o dotácie z rôznych zdrojov. 
Nevyčerpané  finančné prostriedky boli naplánované na podanie ďalších žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ , na základe 
avizovaných výziev z príslušných operačných programov. Výzvy neboli v roku 2012 vyhlásené.  
V programe 2 Propagácia a marketing  je čerpanie 21 307 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,34 % . Vyššie  plnenie oproti plánu je 
v podprograme 1 Propagácia a prezentácia mesta , z dôvodu zvýšených finančných nákladov na inzerciu / prenájom a odkúpenie bytových 
a nebytových priestorov/ .Prekročenie  v podprograme 3 Mestský rozhlas bolo z dôvodu nákupu rozhlasových reproduktorov a vedenia 
mestského rozhlasu, ktoré bolo treba vymeniť na základe vzniknutých závad v priebehu roku  2012.  
V programe 3 Interné služby mesta je čerpanie bežných výdavkov v objeme 56 170 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,70%. V podprograme 1 
Právne služby pre mesto a zmluvné služby je nedočerpanie rozpočtu z dôvodu , že v roku 2012 sa nevyskytli žiadne poruchy v monitorovacom 
systéme budovy MsÚ.  V podprograme 3 Majetkovo –právne vyrovnanie nehnuteľností je nedočerpanie rozpočtu z dôvodu ,že výška nákladov 
na znalecké posudky a geometrické plány sa premietla do nákladov kupujúcich. V podprograme 7 Autodoprava je prekročenie rozpočtu na 
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mestskom úrade z dôvodu nevyhnutných opráv na vozidlách mesta ako aj výmeny pneumatík. Mestská polícia zaznamenala šetrenie na 
pohonných hmotách a údržbe vozidla. 
V programe 4 Služby občanom a podnikateľom je čerpanie rozpočtu v objeme 16 897 EUR , čo je plnenie na 97,32%. Uvedené výdavky boli 
použité na činnosť matriky, evidenciu obyvateľov, čo je financované zo štátneho rozpočtu, evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov, kde  
je čerpanie na nákup papierových kariet na evidenciu súpisných a orientačných  čísel a nebolo potrebné obstarať smaltové tabuľky so súpisným 
číslom. V podprograme 4 Organizácia občianskych obradov sú čerpané finančné prostriedky na organizáciu občianskych obradov a s tým 
súvisiace výdavky na odmeny účinkujúcich, na ich ošatenie a reprezentačné výdavky. 
V programe 5 Bezpečnosť, právo a poriadok sú čerpané bežné výdavky v objeme 59 099 EUR, čo je plnenie na 67,87%. Nedočerpanie rozpočtu  
v podprograme 1 Verejný poriadok a bezpečnosť je na položkách kategórie 610,620,čo je z dôvodu stavu pracovníkov, plánovaných 5, 
skutočnosť 4 a na viacerých  položkách kategórie 630-tovary a služby. V podprograme 2 Preventívno-výchovná činnosť nebol čerpaný rozpočet,  
boli vydané dva propagačné materiály vo vlastnej réžii na propagáciu VZN, nakladanie s odpadom a čierne skládky. V podprograme 3 
Monitorovací kamerový systém mesta Nováky bol dočerpaný rozpočet na nevyhnutné opravy a údržbu. V podprograme 4 Civilná ochrana je 
nižšie  čerpanie z dôvodu , že mimopracovná dohoda skladníka CO materiálu bola naplánovaná v plnej výške, finančné prostriedky však odbor 
CO Obvodného úradu v Prievidzi poskytol len na I. polrok 2012. V podprograme 5 Ochrana pred požiarmi došlo k prekročeniu rozpočtu 
z dôvodu zakúpenia autobatérií do vozidla PO. 
V programe 6 Odpadové hospodárstvo sú čerpané bežné výdavky v objeme 212 444 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,95%.V podprograme 1 
Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu boli nedočerpané  finančné prostriedky z dôvodu zníženia plánovaného množstva komunálneho odpadu 
uloženého na skládku komunálneho odpadu.V podprograme 2 Nakladanie s odpadovými vodami boli nedočerpané finančné prostriedky z toho 
dôvodu, že nebolo potrebné odpracovať plánované množstvo hodín, pretože sa v priebehu roka nevyskytla žiadna závada väčšieho rozsahu  na 
prečerpávacích staniciach odpadový vôd tak , ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch.  
V programe 7 Komunikácie boli čerpané bežné výdavky v objeme 55 677 EUR, čo je plnenie na 83,20%. V podprograme 1 Správa a údržba 
miestnych komunikácii boli vyčlenené  výdavky na prevádzkovanie nového zametacieho vozidla príslušnou firmou, ktorá mala byť určená 
výberovým konaním. Vzhľadom k tomu, že v roku 2012  nebola určená príslušná firma výberovým konaním, mesto ako vlastník vozidla 
zabezpečovalo jeho prevádzku vo vlastnej réžii .V oddieli 05.2.0  bol prekročený rozpočet z dôvodu neplánovanej opravy dvoch poškodených 
dažďových vpustí na ul. Jesenského a ul .Lesnej. V oddieli 06.2.0 sa rozpočet nečerpal z dôvodu, že v letných mesiacoch nebola zvýšená 
prašnosť /časté dažde/. Pri zametaní ciest a chodníkov sa následne aj kropilo, čo je zohľadnené v položke údržba MK  . V podprograme 2 
Výstavba miestnych komunikácií je nedočerpanie rozpočtu na transakciách verejného dlhu, čo predstavujú úroky , poplatky a platby súvisiace 
s úvermi.  
V programe 8 Vzdelávanie je čerpanie bežných výdavkov v objeme  1 350 228 EUR, čo je plnenie na 101,27%. V podprograme 1 Materská 
škola boli bežné výdavky prekročené v kategórii  640 z dôvodu nepredpokladanej práceneschopnosti zamestnankýň materskej školy. V 
podprograme 2 Základné školy je prekročenie výdavkov v súlade s prekročením príjmov. V ostatných podprogramoch je primerané plnenie 
rozpočtu. V podprograme 5 Školský úrad je nižšie plnenie rozpočtu ,z toho dôvodu, že rozpočet bol aktualizáciou č.1 nastavený na maximálne 
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výdavky súvisiace so súdnym sporom. Nakoľko nebol súdny spor ukončený neboli ani plánované výdavky v plnej výške čerpané. Ďalej na 
čerpanie výdavkov mal vplyv aj nedočerpaný transfer na ŠÚ z roku 2011 vo výške 4384,62 eur, ktorý sa v zmysle zákona dočerpal do marca 
2012 a tým sa znížili náklady roku 2012 ( v časti Tovary a služby ).Vzhľadom na predpokladané výdavky boli aj ostatné výdavky čerpané len 
v nevyhnutnej výške. 
V programe 9 Šport sú bežné výdavky čerpané v objeme 126 073 EUR, čo je plnenie na 93,95%. V rámci podprogramu 1 Podpora športových 
aktivít boli mestom poskytnuté dotácie na športové kluby a športové aktivity jednotlivcov a neziskových organizácií. V podprograme 2 
Futbalový štadión sú výdavky na energie a vodné, stočné a upratovanie na Futbalovom štadióne. 
V programe 10 Kultúra je čerpanie rozpočtu v objeme 155 330 EUR, čo je plnenie na 99,12%. V podprograme 1 Podpora kultúrnych podujatí 
celomestského charakteru bola poskytnutá dotácia neziskovej organizácii zriadenej mestom  Kultúrne centrum mesta Nováky , kde je čerpanie na 
100,00% . Výdavky na oddiel Náboženské a iné spoločenské služby boli čerpané na projekt Celková obnova kúrie a kaplnky, na energie a vodné 
stočné v objekte č.118 a  na vecné ceny pri podujatiach a ohňostroj. 
V programe 11 Prostredie pre život je čerpanie bežných výdavkov v objeme 379 693 EUR, čo predstavuje plnenie 97,37 %. V podprograme 1 
Menšie obecné služby je šetrenie rozpočtu  z dôvodu nižšieho počtu prijatých zamestnancov na aktivačnú činnosť z ÚPSVaR SR kvôli 
nedostatku uchádzačov o zamestnanie, ktorí by spĺňali všetky kritéria pre zaradenie do aktivačnej činnosti.V podprograme 2 Fontány bolo 
šetrenie rozpočtu z toho dôvodu, že nebolo potrebné odpracovať plánované množstvo hodín na zabezpečenie prevádzky fontány. V podprograme 
3 Cintoríny je šetrenie rozpočtu hlavne z dôvodu nižšej spotreby elektrickej energie potrebnej na prevádzku Domu smútku. V podprograme 4 
Správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev je prekročenie rozpočtu v oddieli 05.1.0 z dôvodu radikálneho krátenia rozpočtu pri 
aktualizácii, z toho dôvodu bol zrealizovaný len nevyhnutný vývoz kôp a odpadu z ručného zametania chodníkov, ciest a verejných 
priestranstiev. V podprograme 5 Správa a údržba verejnej zelene boli nedočerpané výdavky z dôvodu zníženia predpokladaného počtu 
odpracovaných hodín na údržbe parkových lavíc. V podprograme 6 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách je šetrenie rozpočtu, 
pretože plánovaná jednoduchá údržba bola zrealizovaná v prevažnej miere aktivačnými pracovníkmi /nátery, jednoduché opravy ../. 
V podprograme 7 Verejné osvetlenie prvok 1 Správa a údržba verejného osvetlenia bol prekročený rozpočet z dôvodu  preplatenia časti faktúry 
z roku 2011 z rozpočtu pre rok 2012. V prvku 2  Výstavba verejného osvetlenia boli bežné výdavky použité na externý manažment 
a vypracovanie záverečnej monitorovacej správy. V podprograme 8 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok sú čerpané finančné prostriedky 
na chod Spoločného obecného úradu Nováky a mzdové prostriedky na pracovníčky na stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie.  Na nižšie 
čerpanie rozpočtu mali hlavný podiel racionalizačné opatrenia na vykurovaní v objekte kúrie  a inštalácia merača spotreby vody pre horné 
poschodie kúrie. Z dôvodu nutnej obnovy zastaranej a poruchovej výpočtovej techniky spolu so základným softvérom boli plánované výdavky 
v tejto časti prekročené. 
V programe 12 Sociálne služby sú čerpané bežné výdavky v objeme 157 157  EUR, čo je plnenie na 91,19%, a to na sociálne dávky v hmotnej 
núdzi, na organizovanie spoločného stravovania  dôchodcov , kde je prekročenie z dôvodu zvýšeného počtu stravujúcich sa dôchodcov, dotácie 
na stravovanie  a školské potreby detí , kde je zníženie čerpania v rámci tohto programu z dôvodu poklesu detí a žiakov , ktorí sú v hmotnej 
núdzi. V podprograme 2 Príspevky neštátnym subjektom je čerpaná dotácia pre Základnú organizáciu slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
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v Novákoch. V podprogramoch 3 Pochovanie občana, nevykazujeme plnenie, pretože nedošlo k pochovaniu občana na náklady mesta . 
V podprograme 4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana sú čerpané výdavky na mzdové prostriedky pre pracovníčky Spoločného 
obecného úradu v oddieli 01.6.0  . V oddieli 10.2.0.2. sú výdavky  na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov mesta . 
Mzdy a platy opatrovateliek sú nedočerpané z dôvodu, že úväzok sa opatrovateľkám často mení , keď ide opatrovaný na liečenie, do nemocnice, 
do ústavu  a pod. a nie každý opatrovaný má opatrovateľku na plný úväzok. V prípade opatrovateľskej služby, čerpanie plánovaných výdavkov 
závisí od počtu opatrovaných. V podprograme 6 Kluby dôchodcov sú čerpané výdavky na Klub dôchodcov Nováky. V podprograme  7 Osobitný 
príjemca nebolo žiadne čerpanie, pretože mesto nedostalo od ÚPSVaR SR žiadnu dotáciu, pretože zo škôl nebol žiadny podnet o zanedbávaní 
povinnej školskej dochádzky .V podprograme 9 Príspevok pre novonarodené deti je zvýšené čerpanie rozpočtu z dôvodu vyššieho počtu 
narodených detí v roku 2012. 
V programe 13 Byty a nebytové priestory je čerpanie bežných výdavkov v objeme  81 853 EUR, čo je plnenie na 100,85%. V podprograme 2 
Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta sa vzhľadom na poníženie výdavkov v rámci aktualizácie rozpočtu   
čerpali výdavky na nevyhnutnú údržbu mestských bytov a nebytových priestorov.  
V programe 14 Administratíva je čerpanie bežných výdavkov v objeme 417 660  Eur, čo je plnenie na 88,42%. Nedočerpané  boli výdavky mzdy 
z dôvodu , že plánovaných 10 zamestnancov cez  ÚPSVaR SR nebolo zamestnaných , pretože ÚPSVaR SR pozastavil zamestnávanie na VPP 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Šetrenie je aj z dôvodu , že od septembra nemalo mesto hlavného kontrolóra ako aj z dôvodu 
neplánovaných PN. Na tovaroch a službách neboli dočerpané výdavky .Bežné transfery predstavujú príspevok mesta na SOÚ ako aj náhradu za 
PN, ktorá bola mierne prečerpaná. 
     Kapitálové výdavky sa čerpali v objeme 354 035 Eur, čo predstavuje plnenie na 72,78%. 
V programe 1 Plánovanie, managment a kontrola boli čerpané kapitálové výdavky v objeme 27 190 EUR, čo je plnenie na 100,15%. 
V podprograme 4 Managment investícií boli uhradené nasledovné projektové dokumentácie: Protipovodňové opatrenia – Brod, Lelovský potok 
a ul. Trenčianka, Spracovanie zámeru v súlade so z.č.24/2006  na Protipovodňové opatrenia - Brod, Lelovský potok a ul. Trenčianka , Dodatok 
SO -1 Brod k PD Protipovodňové opatrenia - Brod, Lelovský potok a ul. Trenčianka , Označenie vyhradeného parkoviska pred bytovým domom 
č.900/13 na ul. Matice slovenskej, Zameranie skutkového stavu budovy MsÚ, Novostavba nájomných bytov – 14 b.j. – doplatok, Prenosné 
dopravné značenie rozkopávky na ul. Kukučínovej, Trvalé dopravné značenie na križovatke ulíc Trenčianska I/50 a Jesenského v Novákoch.  V 
podprograme 6 Územné plánovanie boli finančné prostriedky použité na aktualizáciu územného plánu. 
V programe 3 Interné služby mesta boli čerpané kapitálové výdavky v objeme 3 663 EUR, čo je plnenie na 30,56%. V podprograme 3 
Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností boli čerpané výdavky na nákup pozemkov. Z dôvodu administratívneho zaťaženia nebolo 
uskutočnené ďalšie majetkovo-právne vyrovnanie nehnuteľností pod  poľné hnojisko. V podprograme 7 Autodoprava nedošlo k zakúpeniu 
motorového vozidla pre mestskú políciu. 
V programe 7 Komunikácie boli čerpané kapitálové výdavky v objeme 3 619EUR, čo je plnenie na 100,00%. V podprograme 1 Správa a údržba 
miestnych komunikácií sa realizoval nákup príslušenstva k multifunkčnému čistiacemu  vozidlu v sume 1 920 EUR.  V podprograme 2 Výstavba 
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miestnych komunikácií v oblasti cestnej dopravy boli čerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu chodníka na ul. G. Košťála pod kostolom 
v hodnote  1 699 EUR. 
V programe 8 Vzdelávanie sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 10 456 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00%. V podprograme 1 Materská 
škola sa čerpali výdavky v objeme 10  000 EUR na malý nákladný výťah. 
V programe 9  Šport boli čerpané kapitálové výdavky v objeme 16 321 EUR , čo je plnenie na 95,11%. V podprograme 2  Futbalový štadión sa 
čerpali výdavky na doplatok na výmenu škvárového ihriska za umelý trávnik v sume 16 321 EUR. 
V programe 11 Prostredie pre život sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 52 162 EUR, čo je plnenie na 88,79% . V podprograme 4 Správa , 
údržba a výstavba verejných priestranstiev  sa v oddieli 06.2.0  čerpali výdavky na Rekonštrukciu námestia I.etapa v hodnote 42 164 EUR a na 
protipovodňové opatrenia v sume 9 998 EUR.  
V programe 13 Byty a nebytové priestory je čerpanie kapitálových výdavkov v objeme 235 884 EUR, čo je plnenie na 67,20%. V podprograme 3 
Tepelné hospodárstvo sa  uskutočnila jedna akcia Dodávka a montáž modulu o výkone 60 kV pre d.č.20 a č.d. 53  na ul. Čerešňovej. 
V podprograme 4 Televízny káblový rozvod sa realizovala líniová stavba Rekonštrukcia  televízneho káblového rozvodu v meste – II.etapa. Išlo 
o rekonštrukciu ul. Lehotskej, E.Ottu,  Šimonovskej, Hviezdoslavovej, Baníkov, M.Rázusa, Kukučínovej, Štúrovej, F.Kráľa, Svätoplukovej, 
Chemikov a časti hlavnej stanice. V rámci odpisov sa spoločnosťou BENET , s.r.o. Nováky realizovala rekonštrukcia TKR – hlavná stanica, ul. 
Jesenského, A.Hlinku, M.R.Štefánika, Lelovskej a Šoltésovej. V podprograme 5 Výstavba bytov sa realizovala stavba Novostavba nájomných 
bytov – 14 b.j.v hodnote 130 843 EUR.                                                                                                                                                            
V programe 14 Administratíva sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 4 740 EUR , čo je plnenie na 94,80% na nákup výpočtovej techniky 
a programového vybavenia. 
     Výdavkové finančné operácie sa čerpali objeme 201 462 EUR, čo je plnenie na 100,27%. Uvedené finančné prostriedky boli použité na 
splátky úverov v rámci jednotlivých programov, a to v programe 7 Komunikácie na úver investičný program mesta 2010, v programe 11 
Prostredie pre život sa spláca úver na investičný program mesta z roku 2008 a prvý municipálny úver , úver na projekt Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia v meste a projekt Úprava námestia s prvkami verejnej zelene, v programe 13 Byty a nebytové priestory sa spláca úver v podprograme 
3 Tepelné hospodárstva na tepelné hospodárstvo a v podprograme 5 Výstavba bytov úvery zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov.  
 
Z uvedeného prehľadu o plnení rozpočtu mesta Nováky za rok 2012 vyplýva nasledovná rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií: 
 
Bežné príjmy                                     3 726 775 EUR 
Bežné výdavky                                   3 115 634 EUR 
Bilancia bežného rozpočtu                  +611 141 EUR 
Kapitálové príjmy                                  142 594 EUR 
Kapitálové výdavky                               354 035 EUR 
Bilancia kapitálového rozpočtu            - 211 441 EUR 
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Finančné operácie príjmové                     443 733 EUR 
Finančné operácie výdavkové                   201 462EUR 
Bilancia finančných operácií                 +242 271 EUR          
Príjmy celkom:                                     4 313 102 EUR           
Výdavky celkom:                                  3 671 131EUR 
Bilancia rozpočtu celkom:                    + 641 971 EUR 
 
 
V zmysle Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení sa v zmysle § 16 odst.6 sa vykazuje výsledok 
hospodárenia ako rozdiel medzi príjmami bežného a kapitálového rozpočtu a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu , čo v prípade mesta 
Nováky predstavuje rozdiel nasledovne : 
Bežné príjmy:                                               3 726 775 EUR 
Kapitálové príjmy:                                           142 594 EUR 
Bežné a kapitálové príjmy spolu:                 3 869 369 EUR 
 
Bežné výdavky:                                            3 115 634 EUR 
Kapitálové výdavky:                                        354 035 EUR 
Bežné a kapitálové výdavky spolu:              3 469 669 EUR 
Rozdiel príjmy -výdavky :                           + 399 700 EUR 
 
Z uvedeného vyplýva, že za rok 2012 dosialo mesto Nováky prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 399 700 EUR. 
V zmysle § 16 odst.6 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení sa z prebytku rozpočtu mesta 
vylučujú nevyčerpané prostriedky v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe 
osobitného predpisu, čo v prípade mesta Nováky predstavuje nevyčerpaná dotácia na dopravu žiakov  v sume 361 EUR . Prebytok hospodárenia 
na účely tvorby peňažných fondov predstavujú : 399 700 EUR – 361 EUR = 399 339 EUR. V zmysle § 15 odst.4 Zákona č. 583/2004 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení  navrhujeme tvorbu rezervného fondu vo výške 39 934 EUR t.j. 10% prebytku 
rozpočtu. 
Pri starej metodike vykazovania  výsledku hospodárenia , predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami mesta Nováky po započítaní 
príjmových a výdavkových finančných operácií  za rok 2012  sumu 641 971   EUR, čo predstavuje zostatok finančných prostriedkov na bežných 
účtoch  a v pokladni mesta . Z uvedených prostriedkov mesto prevedie  39 934 EUR na rezervný fond mesta,  zostatok nedočerpanej dotácie na 
dopravné žiakov  v sume 361 EUR zaradí do rozpočtu ako príjmovú finančnú operáciu . Zostatok vo výške 601 676 EUR sa prevedie do príjmov 
rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok 2013. 
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Fondové hospodárenia 
 
    Súčasťou hospodárenia mesta Nováky je tvorba a použitie fondov.  Mesto Nováky tvorí  a používa  rezervný fond  a sociálny fond. 
    Tvorba fondov bola v roku 2012 v objeme 11 741 EUR  , a to  z ich zostatkov z predchádzajúceho roka a príjmu podľa schválených pravidiel. 
    Čerpanie fondov v roku 2012 bolo v objeme 4 804 EUR, čo predstavuje  čerpanie sociálneho fondu podľa schválených pravidiel.  
 
 
 
 
2. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 ( súvaha Úč ROPO SFOV 1-01), ktorá tvorí samostatnú prílohu. 
 
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu 
  
     Mesto Nováky k 31.12.2012 eviduje nasledovné dlhodobé úvery: 

- Prvý municipálny úver v Prima banke Slovensko a.s., ktorého zostatok k 1.1.2012 predstavoval 34 104  EUR, zostatok k 31.12.2012 
predstavuje  42,01 EUR. 

- Úver na tepelné hospodárstvo mesta v OTP banka Slovensko a.s.,  ktorého zostatok k 1.1.2012 predstavoval 176 392 EUR, zostatok 
k 31.12.2012 predstavuje 148 191 EUR. 

- Úver na investičný program mesta z roku 2008 v Prima banke Slovensko a.s.,  ktorého zostatok k 1.1.2012  predstavoval 354 130   EUR , 
zostatok k 31.12.2012 predstavuje 300 222 EUR. 

- Úver na investičný program mesta z roku 2010 v Prima banke Slovensko a.s., ktorého zostatok k 1.1.2012 predstavoval  139 088 EUR,  
zostatok k 31.12.2012 predstavuje 128 998 EUR .  

- Úver na projekt Rekonštrukcia námestia s prvkami verejnej zelene v Prima banke Slovensko a.s., ktorého zostatok k 1.1.2012 
predstavoval 198 170 EUR, zostatok k 31.12.2012 predstavuje 186 723 EUR. 

- Úver na projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste v OTP banka Slovensko a.s., ktorého zostatok k 1.1.2012  predstavoval  
90 216 EUR, zostatok k 31.12.2012 predstavuje 65 040 EUR. 

- Úver na Rekonštrukciu TKR v OTP banka Slovensko a.s., ktorého zostatok k 31.12.2012 predstavuje 66 655 EUR. 
Celková výška úverov k 31.12.2012 predstavuje zostatok  895 870 EUR. 
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4. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v pôsobnosti mesta 
     Mesto Nováky nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie. 
 
5. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 
     Mesto Nováky v roku 2012 ani v predchádzajúcich rokoch neposkytlo záruky. 
 
6. Údaje o nákladoch a výnosoch k 31.12.2012 ( výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01), ktoré tvoria samostatnú prílohu. 
 
7. Hodnotenie plnenia programov mesta 
     Hodnotiaca správa tvorí samostatnú prílohu k záverečnému účtu . 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


