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Dôvodová  správa 
k záverečnému účtu mesta Nováky za rok 2011 

 
 
 
 
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2011 obsahuje: 
 
 
1. Údaje o plnení rozpočtu 
    
     Rozpočet mesta Nováky na rok 2011 bol schválený Mestským zastupiteľstvom Nováky dňa 23.11.2010  uznesením č.40. Prvá aktualizácia 
rozpočtu mesta na rok 2011 bola schválená Mestským zastupiteľstvom dňa 27.9.2011 uznesením č.83, rozpočtové opatrenia  boli schválené dňa 
22.3.2011  uznesením č.28,uznesním č.30, dňa 23.6.2011 uznesením č.57. Plnenie rozpočtu mesta za rok 2011 sa uskutočňuje porovnaním 
skutočnosti k 31.12.2011 voči prvej aktualizácii rozpočtu mesta na rok 2011. Príjmy a výdavky rozpočtu a fondové hospodárenie sú podrobne 
rozpísané v tabuľkovej podobe.  
Príjmová časť rozpočtu.  
     Bežné príjmy sa dosiahli v objeme 3 584 255 EUR, čo je plnenie na 110,42%. Daňové príjmy sa splnili na 113,87% v objeme 2 510 288 
EUR. Z nich bolo vyššie plnenie hlavne na dani z nehnuteľností, a to z dôvodu úhrady nedoplatkov za staré roky z exekučných konaní pri 
právnických aj fyzických osobách ako aj doplatenie nedoplatku najväčšieho daňovníka za predchádzajúci rok. Rovnako je vyššie  plnenie na  
položke dane za špecifické služby z dôvodu uhradenia nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  za 
staré roky na základe exekúcií. Vyššie plnenie podielovej dani z príjmov fyzických osôb závisí od výberu tejto dane MF SR. Nedaňové príjmy sa 
plnia v objeme 420 002 EUR  na 85,80 % . Príjmy z vlastníctva , ktoré predstavujú príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov  ,sa 
nenaplnili z toho dôvodu neobsadenia všetkých nebytových priestorov a budov vo vlastníctve mesta. Vyššie plnenie na položke administratívne 
poplatky je spôsobené vyššími príjmami oproti plánu zo správneho poplatku za osvedčovanie fotokópií a podpisov. Úroky z vkladov na účtoch 
v peňažných ústavoch sa nenaplnili podľa predpokladov z dôvodu finančnej situácie  mesta počas roka. V ostatných príjmoch sa rozpočet 
nenaplnil z dôvodu nižšieho príjmu z odvodu hernej istiny hazardných hier , a to hlavne ukončením činnosti 1 stávkového terminálnu v meste. 
Granty a transfery sa splnili na 118,48 %. K prekročeniu došlo hlavne z dôvodu  prekročením  plánovanej dotácie z Ministerstva školstva SR  na 
prenesený výkon štátnej správy  na základe výsledkov dohadovacieho konania. 
     Kapitálové príjmy sa dosiahli v objeme 1 485 330 EUR, čo je plnenie na 92,74 %. Príjem z predaja kapitálových aktív sa splnil na 116,72 %, 
a to odpredajom projektu , odpredajom obchodného podielu v RTV Prievidza s.r.o. a  splátkami za byty na Ul. Matice slovenskej č.993.Príjem 
z odpredaja pozemkov sa splnil na 182,50%, keď boli odpredané pozemky na realizáciu výstavby  a vysporiadanie pozemkov k svojim 
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nehnuteľnostiam .Granty a transfery sa splnili na 92,28 %, keď bola prijatá dotácia na nákup multifunkčného čistiaceho vozidla, na projekt 
Úprava námestia s prvkami verejnej zelene a na projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste. Uvedená položka nebola splnená z dôvodu 
nerefundovania časti príjmov z projektov zo štátneho rozpočtu , ktoré sa presúva do nasledujúceho roka.  Nesplnila sa tiež  položka zahraničné 
transfery, kde z dôvodu rozdelenia príjmov na bežné a kapitálové bola presunutá čiastka 8 598 EUR do bežných príjmov a časť príjmov , ktoré 
boli plánované v roku 2011, neboli mestu refundované  z Európskej únie a presúvajú sa do nasledujúceho roka. 
   Príjmové finančné operácie v objeme 358 995 EUR sa splnili na 100,00%, v čom je zahrnutý prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov 
bankové úvery , ktoré boli čerpané v objeme 351 296 EUR , čo predstavuje čerpanie úveru na projekt Rekonštrukcia námestia s prvkami verejnej 
zelene  v objeme 197 674 EUR, úveru na projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste v objeme 107 000 EUR  a úveru ma investičný 
program mesta z Prima banka Slovensko a.s. v objeme 46 622 EUR na rekonštrukciu TKR.                                                                                                               
Výdavková časť rozpočtu. 
     Bežné výdavky sa čerpali v objeme  3 019 237 EUR , čo predstavuje plnenie na 99,64 %. 
V programe 1 Plánovanie, managment a kontrola  je čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v objeme 29 973 EUR, čo je plnenie na 87,32%. 
V podprograme 1Riadenie mesta prvok č.2 boli prekročené finančné prostriedky o odmeny členov komisií v predchádzajúcom volebnom období. 
V podprograme 2 Členstvo v organizáciách a združeniach je prekročenie z dôvodu uhradenia príspevku pre ZMO Horná Nitra za rok 2010 v roku 
2011.V podprograme 3 Podpora neziskových subjektov a občanov je plnenie podľa schválených dotácií v príslušných orgánoch mesta. V 
podprograme 5 Strategické plánovanie a projekty  boli čerpané výdavky na 4 podané  žiadosti o nenávratný finančný príspevok , a to na 
pamiatkové výskumy Kúrie, na výmenu okien a zateplenie plášťa budovy školy na Ul.J.C.Hronského , na Rekonštrukciu zdravotníckeho 
zariadenia -polikliniky  a na Intenzifikáciu separovaného zberu v meste . Ďalšie žiadosti neboli podané z dôvodu nevyhlásenia výziev , ktoré by 
sme mohli využiť v rámci plánovaného rozvoja mesta.  
V programe 2 Propagácia a marketing  je čerpanie 26 618 EUR, čo predstavuje plnenie na 89,81 % . Nižšie plnenie oproti plánu je 
v podprograme 1 Propagácia a prezentácia mesta ,pretože z úsporných dôvodov sa zabezpečovali  len nutné veci .Prekročenie  v podprograme 3 
Mestský rozhlas bolo z dôvodu neplánovaného nákupu rozhlasových reproduktorov a vedenia mestského rozhlasu, ktoré bolo treba vymeniť na 
základe závad vzniknutých po búrke v mesiacoch jún a júl 2011.  
V programe 3 Interné služby mesta je čerpanie bežných výdavkov v objeme 56 952 EUR, čo predstavuje plnenie na 92,33%. V podprograme 1 
Právne služby pre mesto a zmluvné služby je prekročenie rozpočtu z dôvodu fakturácie právnych služieb ohľadom FK CZ. V podprograme 2 
Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ je nedočerpanie spôsobené nižšou fakturáciu za vodné a stočné a v rámci interiérového 
vybavenia sa zabezpečovali len havarijné situácie. V podprograme 3 Majetkovo –právne vyrovnanie nehnuteľností je nedočerpanie rozpočtu 
z dôvodu nerealizovania zamerania niektorých nehnuteľností , ktoré sa majú majetkovo-právne vysporiadať z dôvodu nedostatku  finančných 
prostriedkov na samotné vyrovnanie. V podprograme 5 Archív a registratúra nebol realizovaný nákup archívnych krabíc. V podprograme 7 
Autodoprava je prekročenie rozpočtu na mestskom úrade z dôvodu nevyhnutných opráv na vozidlách mesta ako aj zaplatenie poistenia za 
multifunkčné čistiace vozidlo. Mestská polícia zaznamenala šetrenie na pohonných hmotách a údržbe vozidla. 



3 
 

V programe 4 Služby občanom a podnikateľom je čerpanie rozpočtu v objeme 15 669 EUR , čo je plnenie na 79,09%. 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  domových čísel  . 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 66 790 EUR, čo je plnenie na 103,73%. Prekročenie rozpočtu  
v podprograme 1 Verejný poriadok a bezpečnosť je na položkách 610,620 a 640 a nedočerpali sa položky 630-tovary a služby. Položky 610 
a 620 –mzdy a poistné a príspevok do poisťovní boli prečerpané z dôvodu chybného prepočtu pri aktualizácii rozpočtu na rok 2011. Následne sa 
šetrili finančné prostriedky na položke 630 – tovary a služby, kde sa uhrádzali len nevyhnutné výdavky na opravy a údržbu, stravné, prídel do 
sociálneho fondu a pod.. V podprograme 2 Preventívno-výchovná činnosť nebol dočerpaný rozpočet, nakúpili sa reflexné pásky, ktoré sa 
rozdávali na akciách mesta hlavne školopovinným deťom a dôchodcom. V podprograme 3 Monitorovací kamerový systém mesta Nováky nebol 
dočerpaný rozpočet z dôvodu nerealizovania nákupu novej kamery do mesta z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov. V podprograme 4 
Civilná ochrana je zvýšené čerpanie z dôvodu zakúpenia protipovodňových vriec. V podprograme 5 Ochrana pred požiarmi neboli vyčerpané 
finančné prostriedky , kde plánované prostriedky na zakúpenie piesku boli uhradené z CO a taktiež aj zvýšený nákup pohonných hmôt pre 
požiarnu techniku na povodne začiatkom roku 2011. 
V programe 6 Odpadové hospodárstvo sú čerpané bežné výdavky v objeme 222 275 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,75%.V podprograme 1 
Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu boli prekročené finančné prostriedky z dôvodu preplatenia časti faktúry z roku 2010 z rozpočtu pre rok 
2011. 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 73 321 EUR, čo je plnenie na 96,94%. V podprograme 1 Správa a údržba 
miestnych komunikácii boli prekročené výdavky z dôvodu neplánovaného nákupu dopravného značenia pre vyznačenie vyhradeného parkoviska 
na Nám. SNP, na Ul. Kukučínovej a na dopravné značenie v zmysle projektu dopravného riešenia pred budovou polikliniky. Finančné 
prostriedky na opravy a údržbu boli prekročené  z dôvodu preplatenia časti faktúry z roku 2010 z rozpočtu pre rok 2011.Naproti tomu sa šetrili 
finančné prostriedky na strojné čistenie miestnych komunikácií . Šetrenie je aj v kropení ciest . V podprograme 2 Výstavba miestnych 
komunikácií je prekročenie rozpočtu na transakciách verejného dlhu z dôvodu dočerpania úveru na investičný program mesta .  
V programe 8 Vzdelávanie je čerpanie bežných výdavkov v objeme 1 166 643 EUR, čo je plnenie na 97,71%. V podprograme 1 Materská škola 
boli bežné výdavky prekročené v položke  640 z dôvodu nepredpokladanej práceneschopnosti zamestnankýň materskej školy. Prekročenie 
položky 630 súvisí so znížením rozpočtu pri aktualizácii, odkedy boli preplácané len energie a nevyhnutné platby. Šetrenie na položkách 610 
a 620 je z dôvodu nepredpokladaných dlhodobých práceneschopností zamestnankýň , pozastaveniu vyplácania osobného príplatku riaditeľke MŠ 
a vedúcej ŠJ a nevyplácaniu miezd dvom učiteľkám počas letných prázdnin, kedy nové zamestnankyne boli prijaté až od septembra .V 
podprograme 2 Základné školy je plnenie výdavkov v súlade s plánom a súvisí s nenaplnením vlastných príjmov Základnej školy. V ostatných 
podprogramoch je primerané plnenie rozpočtu. V podprograme 5 Školský úrad je nižšie plnenie rozpočtu , a to čerpanie mzdových nákladov 
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a odvodov do poisťovní bolo ovplyvnené čerpaním týchto nákladov len na jedného pracovníka. V rámci tovarov a a služieb bolo mierne šetrenie 
nákladov na energie a vodu, stopnuté boli výdavky na dovybavenie úradu výpočtovou technikou a interiérového vybavenia. 
V programe 9 Šport sú bežné výdavky čerpané v objeme 119 503 EUR, čo je plnenie na 104,91%. 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 na Futbalovom štadióne. 
V programe 10 Kultúra je čerpanie rozpočtu v objeme 130 405 EUR, čo je plnenie na 106,02%. 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, na energie a vodné stočné 
v objekte č.118 a  na podujatia ,organizované mestom , a to 50. výročie udelenia štatútu mesta a 898. výročie prevej zmienky o meste Nováky , 
ktoré boli financované zo sponzorských príspevkov v sume 10 817 EUR, čo spôsobilo prekročenie rozpočtu na tejto položke. 
V programe 11 Prostredie pre život je čerpanie bežných výdavkov v objeme 413 236 EUR, čo predstavuje plnenie 103,38 %. V podprograme 1 
Menšie obecné služby je šetrenie rozpočtu  z dôvodu nižšieho počtu prijatých zamestnancov na aktivačnú činnosť z ÚPSVaR SR .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 , pretože nebolo treba odpracovať plánované  množstvo hodín v dome 
smútku z dôvodu nižšieho počtu vykonaných smútočných obradov a taktiež nebol vybudovaný plánovaný nový asfaltový chodník na novom 
cintoríne k hrobovým miestam, pretože ešte neboli zaplnené všetky priľahlé hrobové miesta. V podprograme 4 Správa, údržba a výstavba 
verejných priestranstiev je prekročenie rozpočtu v oddieli 05.1.0 ,čo je ručné čistenie z dôvodu preplatenia časti faktúry z roku 2010 z rozpočtu 
pre rok 2011. V podprograme 5 Správa a údržba verejnej zelene boli prekročené výdavky rozpočtu z dôvodu realizácie neplánovaných prác na 
protipovodňových opatreniach na Ul.Nábrežnej a na tzv. mŕtvom ramene rieky Nitry ako aj z dôvodu preplatenia časti faktúry z roku 2010 
z rozpočtu pre rok 2011.  V podprograme 7 Verejné osvetlenie prvok 1 Správa a údržba verejného osvetlenia bol prekročený rozpočet z dôvodu  
preplatenia časti faktúry z roku 2010 z rozpočtu pre rok 2011.  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. 
Nižšie čerpanie na mzdových prostriedkoch ovplyvnilo aj pozastavenie výplat odmien v roku 2011.Mierne šetrenie bolo na nákladoch za energie 
a vodu, boli stopnuté výdavky na dovybavenie SOÚ výpočtovou technikou a interiérového vybavenia. 
V programe 12 Sociálne služby sú čerpané bežné výdavky v objeme 146 333 EUR, čo je plnenie na 97,59%, a to na sociálne dávky v hmotnej 
núdzi, na organizovanie spoločného stravovania  dôchodcov ,na pochovanie občana, dotácie na stravovanie  a školské potreby detí , kde je 
zníženie čerpania v rámci tohto programu z dôvodu vykazovania týchto výdavkov v rámci programu 8 Vzdelávanie u konečného príjemcu 
dotácie. V podprograme 2 Príspevky neštátnym subjektom je čerpaná dotácia pre Základnú organizáciu slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých v Novákoch. V podprograme 5 Opatrovateľská služba v domácnosti občana sú čerpané výdavky na mzdové prostriedky pre 
pracovníčky Spoločného obecného úradu v oddieli 01.6.0 , kde je šetrenie pozastavením výplat odmien v roku 2011 . V oddieli 10.2.0.2. sú 
výdavky  na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov mesta , kde boli prečerpané výdavky rozpočtu na stravné z dôvodu 
zmien úväzkov opatrovateliek, čo spôsobilo aj mierne prekročenie mzdových výdavkov. V prípade opatrovateľskej služby, čerpanie plánovaných 
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výdavkov závisí od počtu opatrovaných. V podprograme 6 Kluby dôchodcov sú čerpané výdavky na Klub dôchodcov Nováky. V podprograme 9 
Príspevok pre novonarodené deti je zvýšené čerpanie rozpočtu z dôvodu vyššieho počtu narodených detí v roku 2011. 
V programe 13 Byty a nebytové priestory je čerpanie bežných výdavkov v objeme  84 567 EUR, čo je plnenie na 97,55%. V podprograme 2 
Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta sa nedočerpali výdavky na energie z dôvodu preplatkov od firmy Benet 
s.r.o. Nováky za rok 2010, prekročená bola údržba z dôvodu realizácie úpravy hracej plocha na Futbalovom štadióne , poškodenej prívalovým 
dažďom , ktoré bolo preplatené v rámci poistnej udalosti.  
V programe 14 Administratíva je čerpanie bežných výdavkov v objeme 466 952  Eur, čo je plnenie na 99,97%.Prekročené boli výdavky mzdy 
z dôvodu pohybu zamestnancov prijatých na verejnoprospešné práce prostredníctvom ÚPSVaR SR. Na tovaroch a službách neboli dočerpané 
výdavky .V transakciách verejného dlhu sú výdavky súvisiace s čerpaním  kontokorentného úveru . 
     Kapitálové výdavky sa čerpali v objeme 1 983 353 Eur, čo predstavuje plnenie na 98,69%. 
V programe 1 Plánovanie, managment a kontrola boli čerpané kapitálové výdavky v objeme 27 103 EUR, čo je plnenie na 98,56%. 
V podprograme 4 Managment investícií boli nedočerpané finančné prostriedky , nakoľko nebola vypracovaná projektová dokumentácia na 
odvedenie dažďových  vôd z Ul. E.Ottu a Šimonovskej.  
V programe 2 Propagácia a marketing boli čerpané kapitálové výdavky v objeme 4 577 Eur, čo je plnenie na 99,98%.V podprograme 3 Mestský 
rozhlas boli čerpané výdavky na zakúpenie novej rozhlasovej ústredne. V podprograme 5 Mestské vysielanie a videotext boli čerpané výdavky 
na výpočtovú techniku. 
V programe 3 Interné služby mesta boli čerpané kapitálové výdavky v objeme 4 000 EUR, čo je plnenie na 57,14%. V podprograme 3 
Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností boli čerpané výdavky na nákup pozemkov. V nákupe pozemkov pod poľné hnojisko sa 
nedočerpal rozpočet z dôvodu , že prebiehalo podpisovanie zmlúv , čo je pri drobných podieloch viacerých predávajúcich zložitejší  proces. 
V programe 7 Komunikácie boli čerpané kapitálové výdavky v objeme 401 052EUR, čo je plnenie na 97,66%. V podprograme 1 Správa a údržba 
miestnych komunikácií sa realizovali výdavky na  projekt Ochrana ovzdušia v meste Nováky , kde sa zabezpečil nákup multifunkčného 
čistiaceho  vozidla v sume 415 781 EUR.  V podprograme 2 Výstavba miestnych komunikácií v oblasti cestnej dopravy neboli čerpané finančné 
prostriedky , nakoľko plánované rekonštrukčné práce na Ul.Nábrežnej, ktoré mali slúžiť na zamedzenie zaplavovania pozemkov , sa realizovali 
v rámci protipovodňových opatrení z dotácie z úradu vlády. 
V programe 11 Prostredie pre život sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 1 465 688 EUR, čo je plnenie na 99,31% . V podprograme 4 Správa , 
údržba a výstavba verejných priestranstiev  sa v oddieli 06.2.0  čerpali výdavky na projekt Úprava námestia s prvkami verejnej zelene, kde je 
nižšie čerpanie rozpočtu z toho dôvodu, že časť svietidiel zahrnutá v tomto projekte bola už realizovaná v rámci projektu Rekonštrukcia námestia 
–I.etapa. Projekt bol ukončený 31.8.2011.  V podprograme 7 Verejné osvetlenie prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia podprogramu sa 
realizoval projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nováky, ktorý bol financovaný z fondov EÚ ,štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta, 
ukončený bol 28.10.2011.  
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V programe 13 Byty a nebytové priestory je čerpanie kapitálových výdavkov v objeme 76 833 EUR, čo je plnenie na 96,08%. V podprograme 3 
Tepelné hospodárstvo sa  uskutočnila rozsiahlejšia rekonštrukcia rozvodov tepla na parkovisku pred hotelom Gastro –pólo.V podprograme 4 
Televízny káblový rozvod sa realizovala rekonštrukcia  televízneho káblového rozvodu v meste.  
V programe 14 Administratíva sa čerpali kapitálové výdavky na nákup multifunkčného kancelárskeho zariadenia. 
     Výdavkové finančné operácie sa čerpali objeme 169 644 EUR, čo je plnenie na 101,68%. Uvedené finančné prostriedky boli použité na 
splátky úverov v rámci jednotlivých programov, a to v programe 7 Komunikácie kde sa dočerpal úver na investičný program mesta z roku 2010 , 
v programe 11 Prostredie pre život sa spláca úver na investičný program mesta z roku 2008 a prvý municipálny úver ,dočerpal sa 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 Výstavby bytov úver zo ŠFRB na výstavbu 
nájomných bytov.  
 
 
Z uvedeného prehľadu o plnení rozpočtu mesta Nováky za rok 2011 vyplýva nasledovná rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií: 
 
 
Bežné príjmy                                     3 584 255 EUR 
Bežné výdavky                                  3 019 237 EUR 
Bilancia bežného rozpočtu                  +565 018 EUR 
Kapitálové príjmy                               1 485 330 EUR 
Kapitálové výdavky                            1 983 353 EUR 
Bilancia kapitálového rozpočtu            - 498 023 EUR 
Finančné operácie príjmové                   358 995 EUR 
Finančné operácie výdavkové                 169 644 EUR 
Bilancia finančných operácií               + 189 351 EUR          
Príjmy celkom:                                   5 428 580 EUR           
Výdavky celkom:                                5 172 234 EUR 
Bilancia rozpočtu celkom:                    +256 346  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 : 
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Bežné príjmy:                                               3 584 255 EUR 
Kapitálové príjmy:                                        1 485 330 EUR 
Bežné a kapitálové príjmy spolu:                 5 069 585 EUR 
 
Bežné výdavky:                                            3 019 237 EUR 
Kapitálové výdavky:                                     1 983 353 EUR 
Bežné a kapitálové výdavky spolu:              5 002 590 EUR 
Rozdiel príjmy -výdavky :                             + 66 995 EUR 
 
Z uvedeného vyplýva, že za rok 2011 dosialo mesto Nováky prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 66 995 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 školský úrad v sume 4 385 EUR . Prebytok hospodárenia 
na účely tvorby peňažných fondov predstavujú : 66 995 EUR – 4 385 EUR = 62 610 EUR. V zmysle § 15 odst.4 Zákona č. 583/2004 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení  navrhujeme tvorbu rezervného fondu vo výške 6 261 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 2011  sumu 256 346 EUR, čo predstavuje zostatok finančných prostriedkov na bežných 
účtoch  a v pokladni mesta . Z uvedených prostriedkov mesto prevedie 6 261 EUR na rezervný fond mesta,  zostatok nedočerpanej dotácie na 
školský úrad v sume 4 385 EUR zaradí do rozpočtu ako príjmovú finančnú operáciu . Zostatok vo výške 245 700 EUR sa prevedie do príjmov 
rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok 2012. 
 
 
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 2011 v objeme 7 030 EUR  , a to  z ich zostatkov z predchádzajúceho roka a príjmu podľa schválených pravidiel. 
     Čerpanie fondov v roku 2011 bolo v objeme 6 456 EUR, čo predstavuje  čerpanie sociálneho fondu podľa schválených pravidiel.  
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2. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 ( súvaha Úč ROPO SFOV 1-01), ktorá tvorí samostatnú prílohu. 
 
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu 
  
     Mesto Nováky k 31.12.2011 eviduje nasledovné dlhodobé úvery: 

- Prvý municipálny úver v Prima banke Slovensko a.s., ktorého zostatok k 1.1.2011 predstavoval 67 321 EUR, zostatok k 31.12.2011 
predstavuje  34 104 EUR. 

- Úver na tepelné hospodárstvo mesta v OTP banka Slovensko a.s.,  ktorého zostatok k 1.1.2011 predstavoval  204 594    EUR, zostatok 
k 31.12.2011 predstavuje 176 392 EUR. 

- Úver na investičný program mesta z roku 2008 v Prima banke Slovensko a.s.,  ktorého zostatok k 1.1.2011  predstavoval  407 207 EUR , 
zostatok k 31.12.2011 predstavuje 354 130 EUR. 

- Úver na investičný program mesta z roku 2010 v Prima banke Slovensko a.s., ktorého zostatok k 1.1.2011 predstavoval  100 412,--EUR,  
vzhľadom k tomu, že sa v roku 2011 dočerpal ,zostatok k 31.12.2011 predstavuje 139 088 EUR .  

- Úver na projekt Rekonštrukcia námestia s prvkami verejnej zelene v Prima banke Slovensko a.s., ktorý sa vyčerpal v roku 2011 a jeho 
zostatok k 31.12.2011 predstavuje 198 170 EUR. 

- Úver na projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste v OTP banka Slovensko a.s., ktorý sa vyčerpal v roku 2011 a jeho zostatok 
k 31.12.2011 predstavuje 90 216 EUR. 

Celková výška úverov k 31.12.2011 predstavuje zostatok  992 100 EUR. 
    
4. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 
     Mesto Nováky v roku 2011 ani v predchádzajúcich rokoch neposkytlo záruky. 
 
5. Údaje o nákladoch a výnosoch k 31.12.2011 ( výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01), ktoré tvoria samostatnú prílohu. 
 
6. Hodnotenie plnenia programov mesta 
     Hodnotiaca správa tvorí samostatnú prílohu k záverečnému účtu . 
      


