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1. Údaje o plnení rozpočtu    
 
     Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  mesta Nováky bol rozpočet mesta Nováky  na rok 2017. Mesto zostavilo rozpočet na rok 
2017 v zmysle § 10 odst.7 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov ako vyrovnaný.  
Rozpočet mesta Nováky na rok 2017 bol schválený Mestským zastupiteľstvom Nováky dňa 19.12.2016  uznesením č.478/2016. Prvá zmena 
rozpočtu bola schválená rozpočtovými opatreniami č.1,2,3,4,5,6/2017  dňa 27.2.2017 uznesením MsZ č. 528/2017. Ďalšia zmena rozpočtu bola 
schválená rozpočtovým  opatrením č.7/2017  dňa 20.2.2017 primátorom mesta. Dňa 27.4.2017 boli schválené rozpočtové opatrenia č. 
8,9,10,11,12,13/2017 uznesením MsZ č. 576,578,580,582,584,586/2017. Dňa 19.5.2017 bolo schválené rozpočtové opatrenie č.14/2017 
uznesením MsZ č.616/2017.  Dňa 26.6.2017 bolo schválené rozpočtové opatrenia č.15/2017 uznesením MsZ  č. 690/2017. Dňa 29.6.2017 bolo 
schválené primátorom mesta rozpočtové opatrenie č.16/2017. Dňa 19.7.2017 boli schválené rozpočtové opatrenia č. 17,18,19,20/2017 uznesením 
MsZ  č. 716,718,720,722/2017. Dňa 2.8.2017 boli schválené rozpočtové opatrenia č. 22,23,24,25,26,27,28/2017 uznesením MsZ č. 
731,733,735,737,739,741,743,745/2017. Dňa 15.8.2017 bolo schválené primátorom mesta rozpočtové opatrenie č.29/2017. Dňa 25.8.2017 bolo 
schválené primátorom mesta rozpočtové opatrenie č.30/2017. Dňa 5.9.2017 bola schválená aktualizácia č.1 rozpočtu mesta na rok 2017 
uznesením MsZ č.759/2017. Dňa 25.9.2017 boli schválené rozpočtové opatrenia č. 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42/2017 uznesením MsZ č. 
781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791/2017.  Dňa 9.10.2017 bola schválená zmena rozpočtového opatrenia č.42/2017 uznesením MsZ 
č.815/2017.  Rozpočtové opatrenie č.50/2017 bolo schválené primátorom mesta dňa 13.10.2017.  Dňa 17.10.2017 bolo schválené rozpočtové 
opatrenie č.46/2017 uznesením MsZ č. 820/2017. Dňa 13.11.2017 boli schválené rozpočtové opatrenia č.   
43,44,45,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59/2017 uznesením MsZ č. 832,834,836,838,840,842,845,847,849,851,853,855,857,859/2017. Dňa 
22.11.2017 bolo schválené primátorom mesta rozpočtové opatrenie č.60/2017. Dňa 1.12.2017 bolo schválené primátorom mesta rozpočtové 
opatrenie č.78/2017. Dňa 13.12.2017 bolo schválené primátorom mesta rozpočtové opatrenie č.79/2017. Dňa 18.12.2017 boli schválené 
rozpočtové opatrenia č. 61-75 a č.77/2017 uznesením MsZ č.923/2017. Dňa 19.12.2017 boli schválené primátorom mesta rozpočtové opatrenia 
č.80,81,82,83/2017. Dňa 20.12.2017 bolo schválené primátorom mesta rozpočtové opatrenie č.84/2017. Dňa 28.12.2017 bolo schválené 
primátorom mesta rozpočtové opatrenie č.85/2017. Dňa 29.12.2017 boli schválené primátorom mesta rozpočtové opatrenia č.86,87,88/2017. 
     Plnenie rozpočtu mesta za rok 2017 sa uskutočňuje porovnaním skutočnosti k 31.12.2017 voči  rozpočtu po zmenách po posledných 
rozpočtových opatreniach. 
  
A. Príjmová časť rozpočtu.  
     
      Bežné príjmy sa dosiahli v objeme 4 325 111 EUR, čo je plnenie na 99,82%.  
Daňové príjmy sa splnili na 100,99 %  v objeme 2 947 480 EUR. Z nich bolo vyššie plnenie na podielovej dani z príjmov fyzickej osoby, čo je 
ovplyvnené výberom tejto dane zo strany štátu.  Daň  z nehnuteľností sa splnila na 99,55 % v objeme 1 209 079 EUR . Dane za domáce tovary a 
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služby sa splnili na 102,27 % v objeme  189 781 EUR. Daň za dobývací priestor sa splnila na 100% v objeme 5 478 EUR. Sankcie v daňovom 
konaní sú vo výške 364 EUR . 
Nedaňové príjmy sa splnili na 103,70 %  v objeme  543 026 EUR . Príjmy z vlastníctva majetku sa splnili na 114,79 % v objeme 259 570 EUR. 
Administratívne poplatky a iné platby a poplatky  sa splnili na 105,87 % v objeme 147 078 EUR. Poplatky a platby z nepriemyselného 
a náhodného predaja služieb boli splnené na 99,28 % v objeme 119 219 EUR. V položke iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy  sa rozpočet plnil 
na 85,93 % v objeme 136 192 EUR.  
Granty a transfery sa splnili na 93,72 % v objeme 834 605 EUR. 
     Kapitálové príjmy sa dosiahli v objeme  199 365 EUR, čo je plnenie na 21,99 %. Príjem z predaja kapitálových aktív sa splnil na 132,75 % 
v objeme 10 487 EUR. Príjem z odpredaja pozemkov sa splnil na 6,89 % v objeme  1 322 EUR. Kapitálové granty a transfery sa splnili na 21,33 
% v objeme 187 556 EUR, čo predstavuje NFP na projekt Protipovodňové aktivity v mesta  107 656 EUR, dotácia na Rekonštrukciu telocvične 
ZŠ Pribinova 38 000 EUR, dotácia na Rekonštrukciu hygienických zariadení ZŠ Hronského 35 000 EUR a dotácia na modernizáciu kamerového 
systému 6 900 EUR.     
    Príjmové finančné operácie v objeme 535 962  EUR sa splnili na 77,79 % . Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka sa použil vo 
výške 188 263 EUR, rezervný fond sa čerpal v objeme  199 896 EUR, iné príjmové finančné operácie v sume 29 400 EUR predstavujú prijaté 
finančné zábezpeky.  Úver sa čerpal v objeme 118 403 EUR, a to zostatok úveru  č.2 vo VÚB sa čerpal na dofinancovanie projektu 
protipovodňové aktivity v meste v objeme 34 583 EUR, nákup pozemkov 3160 EUR, na Rekonštrukciu ul.Kukučínovej 70 000 EUR, na 
projektovú dokumentáciu 10 660 EUR. 
    Dôvodová spáva prekročenia resp. nesplnenia rozpočtovaných príjmoch je priložená k jednotlivým položkám a podpoložkám v tabuľkovej 
prílohe. 
                                                                                                                                                                        
B. Výdavková časť rozpočtu 
 
     Bežné výdavky sa čerpali v objeme   3 952 916 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,06%. 
V programe 1 Plánovanie, managment a kontrola  je čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v objeme 94 887 EUR, čo je plnenie na 58,87 %. 
V podprograme 1Riadenie mesta prvok č.1 Výkon funkcie primátora sú čerpané finančné prostriedky na 97,80 % v objeme 43 254 EUR na 
mzdové náklady primátora mesta, stravné, prídel do sociálneho fondu a reprezentačné primátora mesta. V prvku č.2 Činnosť samosprávnych 
orgánov mesta je čerpaný rozpočet na 81,54 % v objeme 12 905 EUR na odmeny a  s tým súvisiace odvody do fondov poslancov MsZ a členov 
komisií MsZ z radov občanov. V podprograme 2 Členstvo v organizáciách a združeniach je plnenie rozpočtu na 82,17 % v objeme 1 972 EUR. V 
podprograme 3 Podpora neziskových subjektov a občanov oddiel 08.4.0 boli čerpané finančné prostriedky na dotáciu pre Rímsko-katolícku 
cirkev , farnosť Nováky v sume 1 000 EUR . V oddieli 08.2.0 boli poskytnuté dotácie voľnočasovým organizáciám ako Materské centrum 
Nováčik, Dychová hudba NCHZ , Miestny odbor Matice slovenskej, Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1, Slovenský rybársky zväz - Mestská 
organizácia Prievidza, Občianske združenie  Marínka v celkovej sume 8 900 EUR. Finančné dary na základe rozhodnutia primátora boli 
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poskytnuté občianskym združeniam v sume 925 EUR . V podprograme 4 Managment investícií je čerpanie rozpočtu na 63,75% v objeme 5 546 
EUR na verejné obstarávanie a služby súvisiace s prípravou projektov. V podprograme 5 Strategické plánovanie a projekty prvok č. 1 
Konzultačné a poradenské služby pri podávaní ŽoNFP, vypracovanie žiadostí je čerpanie rozpočtu na 41,01 % v objeme 8 490 EUR. V prvku č.3 
Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky  je čerpanie rozpočtu na 55,53% v objeme 2 499 EUR. V prvku č.4 Aktualizácia Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja je čerpanie rozpočtu na 57,69 % v objeme 6 000 EUR, čo predstavuje úhrada za IPRM, plánovaný PHSR sa 
presúva do roku 2018. V prvku č.5 Akčný plán energetického rozvoja a adaptačných  stratégií nie je plnenie. V podprograme 7 Daňová a 
rozpočtová politika mesta prvok č.1 Audit sa čerpali výdavky na audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 v sume 
3 396 EUR. 
V programe 2 Propagácia a marketing  je čerpanie bežných výdavkov rozpočtu v objeme 12 970 EUR, čo predstavuje plnenie na 94,33 % .  
V podprograme 1 Propagácia a prezentácia mesta je čerpanie na 91,13% v objeme 2 734 EUR na propagáciu mesta. V podprograme 2 Kronika 
mesta prvok č.1 Kronika  boli čerpané finančné prostriedky v objeme 1 439 EUR na odmenu kronikára a s tým súvisiace odvody do poisťovní a 
materiál. V podprograme 3 Mestský rozhlas boli  čerpané  finančné prostriedky opravy mestského rozhlasu v sume 5 217 EUR, čo je plnenie na 
94,85 % a poplatky v sume 64 EUR . V podprograme 4 Internetová komunikácia je čerpaný rozpočet na 97,67 % v sume 3 516 EUR. V 
podprograme 5 Mestské vysielanie a videotext nebol čerpaný rozpočet. 
V programe 3 Interné služby mesta je čerpanie bežných výdavkov v objeme 60 500  EUR, čo predstavuje plnenie na 92,58 %. V podprograme 
1 Právne služby pre mesto a zmluvné služby je čerpanie výdavkov vo výške 12 239 EUR, čo je plnenie na 99,50 %. V podprograme 2  
Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ a verejného WC je čerpanie v objeme 23 693 EUR plnené na 91,95 %.  V podprograme 3 
Majetkovo –právne vyrovnanie nehnuteľností je čerpanie rozpočtu vo výške 4 988 EUR na 85,69 % na geometrické plány , znalecké posudky a 
poplatky . V podprograme 4 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami je čerpanie rozpočtu 3 226 EUR na 100%, na konanie volieb do VÚC. 
V podprograme 5 Archív a registratúra sa rozpočet čerpal v sume 63 EUR na  98,44%. V podprograme 7 Autodoprava je čerpanie rozpočtu na  
vozidlá MsÚ v objeme 14 439 EUR na 93,15 % a na vozidlá MsP v objeme 1 831 EUR na 69,02 %. 
V programe 4 Služby občanom a podnikateľom je čerpanie rozpočtu v objeme 16 698 EUR , čo je plnenie na 87,18%. Uvedené výdavky boli 
použité na činnosť matriky, evidenciu obyvateľov, čo je financované zo štátneho rozpočtu, evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov a 
evidenciu chovu psov. V podprograme 4 Organizácia občianskych obradov boli čerpané finančné prostriedky na 82,06% v objeme 9 786  EUR , 
a to  na organizáciu občianskych obradov a s tým súvisiace výdavky na odmeny účinkujúcich a na ich ošatenie. 
V programe 5 Bezpečnosť, právo a poriadok sú čerpané bežné výdavky v objeme  137 402 EUR, čo je plnenie na 95,12 %. V podprograme 1 
Verejný poriadok a bezpečnosť boli čerpané výdavky na Mestskú políciu  v objeme 94 455 EUR , čo je plnenie na 94,42 %. V podprograme 2 
Preventívno-výchovná činnosť bol rozpočet čerpaný na 100%  v objeme 350 EUR. V podprograme 3 Monitorovací kamerový systém mesta boli 
čerpané výdavky na Chránenú dielňu v objeme 24 396 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,35 %. V podprograme 4 Civilná ochrana je čerpanie na 
53,89% v objeme 602 EUR. V podprograme 5 Ochrana pred požiarmi je čerpanie rozpočtu na 97,05% v objeme 17 609 EUR.  
V programe 6 Odpadové hospodárstvo sú čerpané bežné výdavky v objeme 197 486 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,75 %.V podprograme 1 
Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu je čerpanie na 97,80 % v objeme 189 734 EUR. V podprograme 2 Nakladanie s odpadovými vodami je 
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čerpanie rozpočtu na 96,57 % v objeme 7 752 EUR na  elektrickú energiu ,údržbu  na prečerpávacích staniciach odpadových vôd a 
odkanalizovanie ul. Trenčianskej  . 
V programe 7 Komunikácie boli čerpané bežné výdavky v objeme 57 569 EUR, čo je plnenie na 96,03 %. V podprograme 1 Správa a údržba 
miestnych komunikácii je čerpanie rozpočtu na 96,26 % v objeme 55 303 EUR na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, na nákup 
dopravného značenia a zariadenia , na strojné čistenie  miestnych komunikácií. na kropenie ciest a na čistenie dažďových vpustí. V podprograme 
2 Výstavba miestnych komunikácií  v oddieli 01.7.0 Transakcie verejného dlhu je plnenie bežného rozpočtu v objeme 2 266 EUR na 90,64 %  na 
splácanie úrokov a manipulačných poplatkov.  
V programe 8 Vzdelávanie je čerpanie bežných výdavkov v objeme  1 734 118 EUR, čo je plnenie na 98,90 %. V podprograme 1 Materská 
škola sú bežné výdavky čerpané na 98,53 % v objeme 290 153 EUR.  V podprograme 2 Základné školy je čerpanie bežných výdavkov v objeme 
774 321 EUR na chod základnej školy v dvoch budovách a mzdy a odvody pedagogických a nepedagogických zamestnancov. V podprograme 3 
Školské stravovanie boli čerpané výdavky na ŠJ pri ZŠ v objeme 89 736 EUR. V podprograme 4 prvok č.1 ZUŠ  boli čerpané výdavky v ZUŠ v 
objeme 374 408 EUR, čo je plnenie na 99,98 % . V prvku č.2 sa čerpali výdavky v CVČ v objeme 111 681 EUR , čo je plnenie na 99,39 %. V 
Prvku č.3 Školský klub detí sa čerpali bežné výdavky v objeme 65 267 EUR, čo je plnenie na 99,80 %. V podprograme 5 Školský úrad je 
čerpanie rozpočtu v objeme 28 552 EUR na 100,00 %  na mzdové prostriedky a odvody do poisťovní pracovníčky Školského úradu a na 
zabezpečenie jeho prevádzky . 
V programe 9 Šport sú bežné výdavky čerpané v objeme 231 060 EUR, čo je plnenie na 98,32 %. V rámci podprogramu 1 Podpora športových 
aktivít boli mestom poskytnuté dotácie na športové kluby  v objeme 162 000 EUR a športové aktivity jednotlivcov ,neziskových organizácií a 
podnikateľských subjektov spolu 1 400 EUR. V podprograme 2 Futbalový štadión sú čerpané výdavky v objeme 67 660 EUR na 98,04 % na 
energie a vodné, stočné , údržbu v areáli Futbalového štadióna a správu firmou Benet s.r.o., pričom na splácanie dlhu zo súdneho sporu s firmou 
SPORT SERVICE , s.r.o. sa čerpalo 37 672 EUR. Dotácia pre FK Iskra na FŠ sa čerpala v sume 17 500 EUR. 
V programe 10 Kultúra je čerpanie bežného rozpočtu v objeme 96 262  EUR, čo je plnenie na 88,18 %. V podprograme 1 Podpora kultúrnych 
podujatí celomestského charakteru v oddieli 08.2.0 sú čerpané výdavky na zabezpečenie kultúry v rámci mestského úradu v sume 86 156 EUR 
na 88,12 %. Výdavky v oddieli 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby sú čerpané na  preplatenie energií organizáciám, sídliacim v objekte 
č.118, na  materiálové výdavky , na  ohňostroj ako aj výdavky na údržbu kaplnky sv.Juliany v sume 5 065 EUR na 81,83 %. V podprograme 2 
Knižnica sú čerpané výdavky v sume 5 041 EUR na 96,94% , a to hlavne na zakúpenie kníh.  
V programe 11 Prostredie pre život je čerpanie bežných výdavkov v objeme  418 803 EUR, čo predstavuje plnenie na 92,80 %. V podprograme 
1 Menšie obecné služby je čerpanie rozpočtu na 73,32 % v objeme 51 165 EUR na mzdové náklady a vybavenie pracovníkov na VPP 
pracovnými strojmi, nástrojmi , materiálom, pracovným odevom, stravovaním  a ich poistením. V podprograme 2 Fontány je čerpanie rozpočtu v 
objeme 1 123  EUR , čo je plnenie na  92,81 % na zabezpečenie prevádzky fontány. V podprograme 3 Cintoríny je čerpanie rozpočtu na 96,79% 
v objeme  20 485 EUR na prevádzku domu smútku a cintorínov. V podprograme 4 Správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev  v oddieli 
01.7.0 je plnenie rozpočtu na 79,07 % v objeme 7 074 EUR , čo predstavuje  splácanie úrokov , manipulačné poplatky a provízie. V oddieli 
05.1.0 je čerpanie rozpočtu na 59,29% v objeme 1 660 EUR na umývanie a polievanie miestnych komunikácií. V podprograme 5 Správa 
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a údržba verejnej zelene sa čerpali výdavky  v objeme 126 134 EUR, čo je plnenie na 95,92 % , a to na údržbu verejnej zelene - kosenie 
trávnikov, výsadba mesta, ošetrovanie výsadieb, opiľovanie stromov, strihanie živých plotov, nákup a údržbu lavičiek v meste. V podprograme 6 
Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách je čerpanie bežných výdavkov na 91,64 % v objeme 4 124 EUR na nákup nových prvkov 
a údržbu detských ihrísk. V podprograme 7 Verejné osvetlenie prvok 1 Správa a údržba verejného osvetlenia bol rozpočet čerpaný na 99,92 % v 
objeme 111 717 EUR na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia a inštaláciu vianočnej výzdoby. V podprograme 8 Územné 
rozhodovanie a stavebný poriadok sú čerpané finančné prostriedky v objeme 93 423 EUR, čo je plnenie na 95,74 % na chod Spoločného 
obecného úradu Nováky a mzdové prostriedky na pracovníčky na stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie.  V podprograme 9 Ochrana pred 
povodňami sú čerpané finančné prostriedky v objeme 1 898 EUR, čo je plnenie na 94,90 %. 
V programe 12 Sociálne služby sú čerpané bežné výdavky v objeme 205 832  EUR, čo je plnenie na 93,53 %. V podprograme 1 Jednorazové 
dávky sociálnej pomoci – občania v hmotnej a sociálnej núdzi sa čerpal rozpočet  v objeme  180 EUR, čo je plnenie na 18,00 %.  V podprograme 
2 Príspevky neštátnym subjektom je čerpaná dotácia pre Základnú organizáciu slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Novákoch v sume 
2162 EUR. V podprograme 3 Pochovanie občana, sme nečerpali výdavky . V podprograme 4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana sú 
v oddieli 01.6.0  čerpané výdavky na mzdové prostriedky , nemocenské dávky , stravovanie, prídel do sociálneho fondu a odchodné pre 
pracovníčky Spoločného obecného úradu v sume 29 566 EUR, čo je plnenie na 99,13%. V oddieli 10.2.0 sú výdavky  na zabezpečenie 
opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov mesta , ktoré boli čerpané v objeme 149 443 EUR, čo je plnenie na 95,60 %. V podprograme 5 
Organizovanie spoločného stravovania je čerpaný rozpočet v objeme 14 625 EUR, čo je plnenie na 97,50 %. V podprograme 6 Kluby dôchodcov 
sú čerpané výdavky na Klub dôchodcov Nováky v objeme 5 240 EUR, čo je plnenie na 72,95 %. V podprograme 7 Osobitný príjemca, je  
čerpanie výdavkov na 70,18 %, čo súvisí s počtom detí, ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku. V podprograme 8 Dotácie na žiakov 
základnej, špeciálnej a materskej školy je čerpanie na 47,14 %, pretože je nižší počet detí, ktoré poberajú dotáciu na stravu a školské potreby. 
V podprograme 9 Príspevok pre novonarodené deti je čerpanie rozpočtu v objeme 3 984 EUR na 85,86% . V podprograme 10 Prepravná služba - 
Sociálny taxík je čerpanie rozpočtu v objeme 199 EUR, čo je plnenie na 7,37 %. 
V programe 13 Byty a nebytové priestory je čerpanie bežných výdavkov v objeme  104 844 EUR, čo je plnenie na 91,84 %. V podprograme 2 
Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta  je čerpanie rozpočtu na 91,15 % v objeme  91 884 EUR na správu a 
údržbu bytov a nebytových priestorov, fond údržby mestských bytov, energie v neodpredaných bytoch a neprenajatých nebytových priestoroch. 
V podprograme 3 Tepelné hospodárstvo v oddieli 01.7.0 je čerpanie v objeme 484 EUR, čo je plnenie na 70,66 % na splácane úrokov a 
manipulačných poplatkov. V podprograme 4 Televízny káblový rozvod sa nečerpali výdavky na rutinnej a štandardnej údržbe TKR. 
V podprograme 5 Výstavba bytov je čerpanie úrokov z úverov ŠFRB plnené na 100%, pretože úrokové sadzby sú pevné.  
V programe 14 Administratíva je čerpanie bežných výdavkov v objeme  584 485  EUR, čo je plnenie na 95,94 %. Mzdové prostriedky a odvody 
do poisťovní v tomto programe zahŕňajú zamestnancov mestského úradu včítane hlavného kontrolóra . Priemerná hrubá mzda na jedného 
zamestnanca dosiahla za rok 2017 úroveň 979,24 EUR/mesiac bez započítania odmien, čo je oproti roku  2016 nárast o 48,29 EUR/mesiac. So 
započítaním odmien dosiahla priemerná hrubá mzda na jedného zamestnanca úroveň 1118,40 EUR, čo je o 78,22 EUR/mesiac viac ako v roku 
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2016.  Nárast je spôsobený výplatou odmien v zmysle memoranda. Na tovaroch a službách je čerpanie na 87,95% v objeme 93 707 EUR  na 
chod mestského úradu. Bežné transfery predstavujú príspevok mesta na SOÚ, odstupné, odchodné a nemocenské dávky.  
 
 
     Kapitálové výdavky sa čerpali v objeme 497 757 EUR, čo predstavuje plnenie na 32,81 %. 
V programe 1 Plánovanie, managment a kontrola sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 13 840  EUR, čo je plnenie na 61,46 %, a to na 
prípravnú a projektovú dokumentáciu, inžiniering a aktualizácie územného plánu mesta. 
V programe 3 Interné služby mesta sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 3 160  EUR, čo je plnenie na 60,77 %, a to nákup pozemkov do 
majetku mesta. 
V programe 5 Bezpečnosť, právo a poriadok sa kapitálové výdavky nečerpali. Dotácia na investičnú akciu Modernizácia a rozšírenie 
kamerového systému prechádza do roku 2018 v objeme 6 900 EUR. 
V programe 6 Odpadové hospodárstvo sa kapitálové výdavky nečerpali. Projekt BRO prechádza do roku 2018. 
V programe 7 Komunikácie sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 194 810 EUR, čo je plnenie na 59,45. Z investičných akcií sa realizovala   
Rekonštrukcia Ul.Kukučínova, kde jej časť prechádza do roku 2018. Realizovala sa Rekonštrukcia lávky cez rieku Nitru. Investičná akcia 
Rekonštrukcia ul. Trenčianskej napojenie z Duklianskej sa presunula realizačne do roku 2018. 
V programe 8 Vzdelávanie sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 19 370 EUR, čo predstavuje plnenie na 5,68 %. V podprograme 1 Materská 
škola bol zakúpený kotol za 2 580 EUR.V podprograme 2 Základné školy sa nerealizovali  plánované  investičné akcie . Investičné akcie 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ Hronského, Rekonštrukcia telocvične ZŠ Pribinova a Dostavba telocvične ZŠ Pribinova prechádzajú do 
roku 2018. V podprograme 4 prvok č.1 ZUŠ boli čerpané kapitálové výdavky v sume 16 790 EUR na zakúpenie klavíra.  
V programe 10 Kultúra sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 2 174  EUR, čo predstavuje plnenie na 99,72 % na nákup ozvučenia a 
efektového osvetlenia do Domu kultúry. 
V programe 11 Prostredie pre život sa čerpali kapitálové výdavky v objeme  249 938  EUR, čo je plnenie na 98,72 % . Realizovali sa investičné 
akcie ako výstavba pumtrekového ihriska v sume 15 251 EUR a Protipovodňové aktivity v mesta v sume 234 687 EUR. Nerealizovala sa 
výstavba chodníkov na novom cintoríne. 
V programe 13 Byty a nebytové priestory sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 14 465 EUR, čo je plnenie na 99,76 %. V podprograme 3 
Tepelné hospodárstvo sa čerpali výdavky na rekonštrukciu TH z odpisov v objeme 6 469 EUR . V podprograme 4 Televízny káblový rozvod  sa 
realizovala Rekonštrukciu TKR za 7 996 EUR.   
   Dôvodová spáva prekročenia resp. nesplnenia rozpočtovaných výdavkov je priložená k jednotlivým položkám a podpoložkám v tabuľkovej 
prílohe. 
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     Výdavkové finančné operácie sa čerpali objeme 228 118 EUR, čo je plnenie na 90,16 %. Uvedené finančné prostriedky boli použité na 
splátky úverov v rámci jednotlivých programov, a to v programe 7 Komunikácie na úver investičný program mesta 2010 a úver na investície 
roku 2012. V programe 11 Prostredie pre život sa spláca úver na investičný program mesta z roku 2008 ,úver na projekt Úprava námestia 
s prvkami verejnej zelene , úver na investičné akcie 2015 vo VÚB, úver na investičné akcie z rokov 2016 -2017 vo VÚB .V programe 13 Byty 
a nebytové priestory bol v roku 2017 splatený úver v podprograme 3 Tepelné hospodárstva na tepelné hospodárstvo . V podprograme 5 Výstavba 
bytov mesto spláca 3 úvery zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov. V programe 3 Interné služby mesta sa spláca Autokredit - na  nákup 
osobného motorového vozidla pre potreby mesta. 
 
 
C. Výsledok hospodárenia 

 
Z uvedeného prehľadu o plnení rozpočtu mesta Nováky za rok 2016 vyplýva nasledovná rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií: 
Bežné príjmy                                       4 325 111 EUR 
Bežné výdavky                                     3 952 916 EUR 
Bilancia bežného rozpočtu                   + 372 195 EUR 
Kapitálové príjmy                                   199 365 EUR 
Kapitálové výdavky                                497 757  EUR 
Bilancia kapitálového rozpočtu           - 298 392 EUR 
Finančné operácie príjmové                    535 962 EUR 
Finančné operácie výdavkové                  228 118 EUR 
Bilancia finančných operácií               + 307 844 EUR    
Príjmy celkom:                                     5 060 438 EUR           
Výdavky celkom:                                  4 678 791 EUR 
Bilancia rozpočtu celkom:                   +  381 647 EUR 
 
V zmysle Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 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:                                        4 325 111 EUR 
Kapitálové príjmy:                                    199 365 EUR 
Bežné a kapitálové príjmy spolu:          4 524 476 EUR 
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Bežné výdavky:                                      3 952 916 EUR 
Kapitálové výdavky:                                  497 757 EUR 
Bežné a kapitálové výdavky spolu:        4 450 673 EUR 
Rozdiel príjmy -výdavky :                      +73 803  EUR 
 
Z uvedeného vyplýva, že za rok 2017 dosialo mesto Nováky prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu v sume + 73 803 EUR.  
V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) 
a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  
-  nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na dopravné detí s povinnou školskou dochádzkou                                    - 1 002,60  EUR 
-  nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na dohadovacie konanie ZŠ                                                                       - 5 914,71  EUR 
-  nevyčerpaný kapitálový transfer zo ŠR Dostavbu telocvične ZŠ Pribinova                                                              - 55 000,00  EUR 
-  nevyčerpaný kapitálový transfer na Rekonštrukcia telocvične ZŠ Pribinova                                                            - 38 000,00  EUR 
-  nevyčerpaný kapitálový transfer na Rekonštrukciu sociálnych zariadení ZŠ Hronského                                           - 35 000,00 EUR 
-  nevyčerpaný kapitálový transfer na Rozšírenie kamerového systému v meste                                                           - 6 900,00  EUR  
 
Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú 141 817,31 EUR. 
 
Po úprave prebytku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 73 803 EUR o nevyčerpané a účelovo použité prostriedky rozpočtu v sume 141 
817,31 EUR, vznikol schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 68 014,31 EUR. 
Uvedený schodok mesto Nováky vykrývalo v roku 2017 z finančných operácií , kde bilancia príjmových a výdavkových finančných operácií je v 
sume + 307 844 EUR. 
     Pri pohľade na príjmové finančné operácie je zrejmé , že do príjmov rozpočtu mesta v roku 2017 cez príjmové finančné operácie boli 
zapojené do rozpočtu :  
- zostatok prostriedkov z roku 2016 v sume 188 263 EUR ,  
- prostriedky rezervného  fondu mesta v sume 199 896 EUR , 
- prijaté zábezpeky na investičné akcie  29 400 EUR,  
- prijaté úvery v sume 118 403 EUR. 
 
Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií celkové príjmy rozpočtu v roku 2017 predstavovali  5 060 438 EUR a výdavky 
rozpočtu predstavovali  4 678 791 EUR, čím vznikol celkový prebytok rozpočtu v sume 381 647 EUR, ktorý je krytý zostatkom finančných 
prostriedkov k 31.12.2017 v pokladnici 789,77 EUR a na účtoch mesta 380 857,13 EUR, čo je spolu  381 646,90  EUR. 
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Z uvedených prostriedkov sa odpočítajú nevyčerpané  a účelovo určené  prostriedky nasledovne: 
-  nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na dopravné detí s povinnou školskou dochádzkou                                    - 1 002,60  EUR 
-  nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na dohadovacie konanie ZŠ                                                                         - 5 914,71  EUR 
-  nevyčerpaný kapitálový transfer zo ŠR Dostavbu telocvične ZŠ Pribinova                                                                - 55 000,00  EUR 
-  nevyčerpaný kapitálový transfer na Rekonštrukcia telocvične ZŠ Pribinova                                                              - 38 000,00  EUR 
-  nevyčerpaný kapitálový transfer na Rekonštrukciu sociálnych zariadení ZŠ Hronského                                             - 35 000,00 EUR 
-  nevyčerpaný kapitálový transfer na Rozšírenie kamerového systému v meste                                                             - 6 900,00  EUR  
-  nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov na Spoločný obecný úrad- prebytok hospodárenia SOÚ   - 3 044,34 EUR                                                        
-  finančné zábezpeky na investičné akcie                                                                                                                    - 54 300,00 EUR  
-  finančné zábezpeky na nájomné byty a nebytové priestory                                                                                        - 22 815,58 EUR                              
 
Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú 221 977,23 EUR. 
 
Zo zostatku finančných prostriedkov 381 646,90   EUR po odpočítaní nevyčerpaných a účelovo určených prostriedkov v sume 221 977,23   
EUR predstavuje zostatok finančných prostriedkov mesta 159 669,67 EUR.  

 
     Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 159 669,67  EUR.  
 
D. Fondové hospodárenie 
 
     Súčasťou hospodárenia mesta Nováky je tvorba a použitie fondov.  Mesto Nováky tvorí  a používa  rezervný fond  a sociálny fond.  Tvorba 
fondov bola v roku 2017  v objeme  260 160 EUR, a to  z ich zostatkov z predchádzajúceho roka a príjmu podľa schválených pravidiel . Čerpanie 
fondov v roku 2017 bolo v objeme  207 150 EUR. Zostatok fondov je v sume 53 010 EUR. 
 
Rezervný fond mesta sa tvoril zo zostatku z predchádzajúceho roka v sume 1 911 EUR a z prídelu z výsledku hospodárenia roku 2016 v sume 
250 485 EUR. Čerpal sa v roku 2017 na splátky návratných zdrojov financovania v sume 199 896 EUR. 
 
Sociálny fond sa tvoril zo zostatku z predchádzajúceho roka v sume 176  EUR a zo zákonného prídelu v roku 2017 v sume 7 588 EUR, ktorý 
predstavuje 1,05 % z platov bez náhrad. Plán sa počíta z celkových platov za rok. Sociálny  fond sa čerpal v roku 2017 v sume 7 254 EUR v 
zmysle internej smernice č.5/2016  Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu, a to  na príspevok na stravovanie 2 172 EUR, na príspevok na 
kultúrne a športové podujatia  45  EUR ,  na príspevok na regeneráciu pracovnej sily 1 830 EUR a na príspevok na dôchodkové pripoistenie  
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3 207 EUR .  
 
Finančné prostriedky  fondov mesta prechádzajú do nasledujúceho rozpočtového roka 2018, a to zostatok rezervného fondu v sume 52 500 EUR 
a zostatok sociálneho fondu v sume 510 EUR. 
 
2. Bilancia aktív a pasív mesta Nováky k 31.12.2017 ( súvaha Úč ROPO SFOV 1-01) tvorí samostatnú prílohu č.1 záverečného účtu. 
 
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nováky 
 
 Mesto Nováky  k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky: 
- voči bankám                       703 318,01 EUR 
- voči štátnym fondom (ŠFRB)                                  1 155 559,14  EUR 
- voči dodávateľom       15 847,99 EUR 
- voči štátnemu rozpočtu    141 817,31 EUR 
- voči zamestnancom           51 948,05  EUR 
- voči poisťovniam a daňovému úradu 38 436,09  EUR 
- ostatné                                                                         190 925,28  EUR 
     
Mesto Nováky k 31.12.2017 eviduje nasledovné bankové úvery: 
- Prvý municipálny úver v Prima banke Slovensko a.s., ktorého zostatok k 31.12.2016 predstavoval 80 106,10  EUR , zostatok  k 31.12.2017 

predstavuje 70 085,28 EUR. Splatnosť úveru je 31.12.2024. 
- Úver na investičný program mesta z roku 2008 v Prima banke Slovensko a.s., ktorého   zostatok k 31.12.2016  predstavoval 86 394,87  EUR , 

zostatok k 31.12.2017 predstavuje 32 963,87 EUR.  Splatnosť úveru je 21.8.2018. 
- Úver na investičný program mesta z roku 2010 v Prima banke Slovensko a.s., ktorého  zostatok k 31.12.2016 predstavoval 89 066,34 EUR, 

zostatok k 31.12.2017 je 79 092,71 EUR .  Splatnosť úveru je 31.12. 2025. 
- Úver na projekt Rekonštrukcia námestia s prvkami verejnej zelene v Prima banke Slovensko a.s., ktorého  zostatok k 31.12.2016 

predstavoval 141 632,15 EUR, zostatok k 31.12.2017 predstavuje 130 369,72 EUR.  Splatnosť úveru je 15.7. 2030. 
- Úver na Rekonštrukciu TKR v OTP banka Slovensko a.s., ktorého zostatok k  31.12.2016 predstavoval 37 854,61 EUR, zostatok k 

31.12.2017 predstavuje 30 654,61 EUR.  Splatnosť úveru je 28.3.2022. 
- Úver na investície vo VÚB, a.s.,vo výške 160 000,--EUR , ktorého  zostatok k 31.12.2016 predstavoval 144 023,03   EUR, zostatok k 

31.12.2017 predstavuje 127 931,59 EUR . Splatnosť úveru je 23.12.2025. 
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- Úver vo VÚB , a.s. vo výške 298 487,--EUR sa začal čerpať v roku 2016, pokračovalo sa v čerpaní v roku 2017 a prechádza do roku 2018. 
Jeho zostatok k 31.12.2016 predstavoval 143 642,45  EUR,  zostatok k 31.12.2017 predstavuje 232 220,23 EUR. Úver je splatný 23.12. 2026. 
 

Celková hodnota  úverov k 31.12.2016 predstavuje zostatok  758 104,22 EUR, zostatok k 31.12.2017 je 703 318,01 EUR. 
 
     V zmysle §  17 ods. 6.písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení celková suma dlhu nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  
V roku 2016 dosiahli skutočné bežné príjmy rozpočtu mesta Nováky sumu 4 208 057 EUR, z čoho 60% predstavuje  2 524 834 EUR. 
Z uvedeného môžeme konštatovať , že úverová zaťaženosť mesta Nováky  k  31.12.2017 v sume 703 318,01 EUR plus  Autokredit 9 566,37 
EUR  je 712 884,38 EUR,  čo je 16,94 %,  je hlboko pod limitom, ktorý stanovuje zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
     V zmysle § 17 ods.6.písm.b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z 
dodávateľských investičných úverov  neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 
prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. V prípade 
mesta Nováky to prestavuje sumu  796 474 EUR. V roku 2017 mesto Nováky splatilo istinu v sume  223 110,83 EUR a úroky zaplatilo v sume 
21 336,06 EUR, čiže suma ročných splátok návratných zdrojov financovania dosiahla  244 446,89 EUR. Z uvedeného môžeme konštatovať, že 
mesto Nováky dodržalo podmienku vo vyššie citovanom zákone.  
     Do celkovej sumy dlhu mesta Nováky  sa v zmysle §17 ods.8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 
výstavbu nájomných bytov. 
    
4.    Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Nováky 
     
     Mestské zastupiteľstvo v Novákoch  dňa 27.6.2016 uznesením č. 319/2016 schválilo zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie mesta s 
názvom Mestská správa majetku, príspevková organizácia mesta , so sídlom Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky , s dátumom zriadenia 
3.10.2016, na dobu neurčitú. Štatistický úrad SR jej pridelil IČO 50495836 a organizácia je zapísaná do sektora verejnej správy. V roku 2017 
príspevková organizácia nevykazovala činnosť. 
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5.  Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2017 podľa § 7 odst.4  Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení 
podľa jednotlivých príjemcov a darov 
 
     Mesto v roku 2017 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 5/2015  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky a VZN č.9/2015, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č.5/2015 právnickým osobám na podporu všeobecne  prospešných služieb,  na  všeobecne   prospešný alebo  
verejnoprospešný účel. Okrem toho fyzickým osobám a právnickým osobám poskytlo mesto dary v zmysle Zásad poskytovania darov na 
reprezentačné, propagačné a sociálne účely  z rozpočtu mesta. 
 
 
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola podprogram 3 Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov 
  Schválený  Skutočnosť   
  rozpočet 2017   
Náboženské a iné spoločenské služby - 0.8.4.0 1000 1000 dotácia na rok 2017 v zmysle zmluvy č. 7/2017 

      
Kultúrne služby - 0.8.2.0 9020 8900   
Materské centrum Nováčik, Nováky 700 700 dotácia na rok 2017 v zmysle zmluvy č. 6/2017 
Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1,Nováky 2000 2000 dotácia na rok 2017 v zmysle zmluvy č. 5/2017 
Dychová hudba NCHZ Nováky 1200 1200 dotácia na rok 2017 v zmysle zmluvy č. 4/2017 
Miestny odbor Matice Slovenskej Nováky 1500 1500 dotácia na rok 2017 v zmysle zmluvy č. 3/2017 
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia 
Prievidza 2500 2500 dotácia na rok 2017 v zmysle zmluvy č. 2/2017 
Občianske združenie Marínka Nováky 1000 1000 dotácia na rok 2017 v zmysle zmluvy č. 1/2017 
Rezerva             120 0    
        
Finančné dary na zákl.rozhodnutia primátora-
organizácie 1000 925   
OZ MAS RHN    375 Spracovanie stratégie pre OZ MAS RHN, o. z.  
Nadácia bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport 
regiónu   300 

finančný dar na vybudovanie pamätníka obetiam pracovného 
tábora v Laskári  

OZ Ľudia pre Bôrik    250 finančný dar – na organiz. podujatia  60.-teho výročia Bôrik  
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Finančné dary na zákl.rozhodnutia primátora-
jednotlivci 1000 0   
 
 

Program 9 Šport podprogram  1 Podpora športových aktivít 
  Schválený  Skutočnosť   
  rozpočet 2017   
Rekreačné a športové služby - 0.8.1.0 165000 162000   
Klub vodného póla Nováky 87000 87000 dotácia na rok 2017 v zmysle zmluvy č. 11/2017 
Tenisový klub Nováky 5600 5600 dotácia na rok 2017 v zmysle zmluvy č. 13/2017 
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky 29000 29000 dotácia na rok 2017 v zmysle zmluvy č. 9/2017 
Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 2000 2000 dotácia na rok 2017 v zmysle zmluvy č. 12/2017 
Klub lyžiarov Nováky 6500 6500 dotácia na rok 2017 v zmysle zmluvy č. 14/2017 
Futbalový klub Iskra Nováky 29800 29800 dotácia na rok 2017 v zmysle zmluvy č. 10/2017 
Karate klub 1 600 1600 dotácia na rok 2017 v zmysle zmluvy č. 15/2016 
Klub raketových modelárov  500  500 dotácia na rok 2017 v zmysle zmluvy č. 16/2017  
Rezerva  3000 0  
 
Náboženské a iné spoločenské služby- 0840-OZ 500 500   

Olympijsky klub Prievidza   500 

finančný dar na akciu "Vyhlásenie najúspešnejších 
športovcov,trénerov,kolektívov a funkcionátov športu o Cenu 
krištáľového páva a Cenu fair play okresu Prievidza" 

      
Náboženské a iné spoločenské služby- 0840-
jednotlivci 1000 900   

Ing. Milan Kupka   200 
finančný dar-na organizáciu medzinárodného vodnopólového 
turnaja  

Mgr. Darina Bučková   100 finančný dar na Novácku latku - 11. ročník 
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Stanislav Líška   50 fin. dar na nohejbal. turnaj 2. ročníka Memoriálu J. Oršulu 
Marián Balaj   300 fin. dar na nákup pomôcok  na trénovanie v Kickbox klube 

Mgr. Pavel Oršula   50 
fin. dar na nohejbalový turnaj 17. ročníka Memoriálu P. 
Lamoša 

Katarína Mrázová   200 finančný dar-pre syna na reprez. v súťažiach v motocrosse 
 

  
Program 9 Šport podprogram 2  Futbalový štadión 
  Schválený  Skutočnosť   
  rozpočet 2017   
Rekreačné a športové služba – 0.8.1.0 17500 17500 
Dotácia pre FK Iskra na prevádzku FŠ 17500 17500  

 

 

Program 12 Sociálne služby podprogram  2 Príspevky neštátnym subjektom – ZO SZZP 
  Schválený  Skutočnosť   
  rozpočet 2016   
ZO Slovenského zväzu zdravot.postihnutých Nováky 2162 2162 dotácia na rok 2017 v zmysle zmluvy č.8/2017 

 

 
     V zmysle podpísaných zmlúv predložili všetci príjemcovia dotácie zúčtovanie použitia dotácie v zmysle VZN č. 5/2015  o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Nováky a VZN č.9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2015 k 31.12.2016. Po vykonaní kontroly poskytnutej 
dotácie, bolo zistené neoprávnené použitie finančných prostriedkov u občianskeho združenia, ktoré mesto vyzvalo tieto neoprávnene použité 
prostriedky vrátiť:  

- Materské centrum Nováčik - 4,10 EUR 
 
 
 
         
6.  Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC 
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 
       
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám -  rozpočtovým organizáciám 
    -  prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných 

prostriedkov 
Suma skutočne použitých 
finančných prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola Nováky 227 620,58 227 620,58 0,00 
Základná umelecká škola  389 819,30 389 798,17 21,13 
Centrum voľného času  107 306,51 107 233,69 72,82 

 
 -  prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR, ÚPSVaR SR a ostatné cudzie prostriedky napr. dary 
 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne použitých 
finančných prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola Nováky 710 194,34 701 407,53 8 786,81 
Základná umelecká škola  1 400,00 1 400,00 0,00 
Centrum voľného času 4 447,61 4 447,61 0,00 

           
         
 Nepoužité finančné prostriedky  Základnej školy vo výške  8 786,81 EUR, čo predstavuje  nevyčerpaná dotácia na dopravné detí s povinnou 
školskou  dochádzkou vo výške 1 002,60 EUR  a nevyčerpaná dotácia -dohadovacie konanie vo výške 5 914,71  EUR, môže  Základná  škola 
použiť do 31.3.2018 a prechádzajú do rozpočtu na rok 2018 cez príjmové finančné operácie. Ostatné nepoužité finančné prostriedky ako 
nevyčerpané dopravné z roku 2016 vo výške 296,00 EUR, nevyčerpaná dotácia na lyžiarsky kurz vo výške 1370,50 EUR, nevyčerpaná dotácia 
na školu v prírode vo výške 100,00 EUR a nevyčerpaná dotácia na stravu detí v hmotnej núdzi vo výške 103,00 EUR boli v priebehu roka 2017 
vrátené poskytovateľovi.         
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b)  Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu , štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC 
 
Poskytovateľ  
 
 
  

 
 
 
 
1 

Účelové určenie grantu, transferu  
 
 
 

 
 
 
 

2 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  
 

v EUR 
 
 
3 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   
 

 
v EUR 

 
4 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

 
v EUR 

 
 
5 

ÚPSVR SR Dotácia na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym 
vylúčením 

369,00 369,00 0,00 

ÚPSVR SR Dotácia na aktivačnú činnosť formou 
menších obecných služieb a na podporu 
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 

35 722,31 35 722,31 0,00 

ÚPSVR SR Príspevok na zriadenie chránenej dielne 
alebo chráneného pracoviska 

6 477,74 6 477,74 0,00 

ÚPSVR SR V zmysle rozhodnutí - osobitný príjemca na 
výplatu prídavku na dieťa 

399,84 399,84 0,00 

ÚPSVR SR Dotácia na podporu výchovy k plneniu 
školských povinností dieťa ohrozeného 
sociálnym vylúčením 

66,40 66,40 0,00 

Recyklačný fond Príspevok podľa § 64 ods.1 zákon č. 
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
platných predpisov za vyseparované zložky 
komunálneho odpadu v období za rok 2014 

581,00 581,00 0,00 

Obec Liešťany Finančné prostriedky na záujmové 
vzdelávanie detí a mládeže 

65,23 65,23 0,00 



19 
 

Obec Dolné Vestenice Finančné prostriedky na záujmové 
vzdelávanie detí a mládeže 

140,00 140,00 0,00 

Obec  
Diviacka Nová Ves 

Finančné prostriedky na záujmové 
vzdelávanie detí a mládeže 

300,00 300,00 0,00 

Obec Horné Vestenice Finančné prostriedky na záujmové 
vzdelávanie detí a mládeže 

65,23 65,23 0,00 

Obec Kocúrany Finančné prostriedky na záujmové 
vzdelávanie detí a mládeže 

45,23 45,23 0,00 

Obec Nitrianske Rudno Finančné prostriedky na záujmové 
vzdelávanie detí a mládeže 

26,29 26,29 0,00 

Obec Sebedražie Finančné prostriedky na záujmové 
vzdelávanie detí a mládeže 

65,23 65,23 0,00 

Obec Oslany Finančné prostriedky na záujmové 
vzdelávanie detí a mládeže 

54,00 54,00 0,00 

Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR 

Dotácia na zabezpečenie preneseného 
výkonu štátnej správy v oblasti stavebného 
poriadku 

34 545,78 34 545,78 0,00 

Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR 

Dotácia na zabezpečenie preneseného 
výkonu štátnej správy na vykonávanie 
pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu 
pre miestne komunikácie a účelové 
komunikácie 

1 604,71 1 604,71 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Finančné prostriedky na financovanie 
Volieb do VÚC 2017 

3 225,90 3 225,90 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Dotácia na prenesený výkon štátnej správy 
na úseku matrík 

5 339,97 5 339,97 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Dotácia na prenesený výkon štátnej správy 
na úseku hlásenia pobytu občanov a registra 
obyvateľov SR 

1 398,21 1 398,21 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Dotácia na prenesený výkon štátnej správy 
na úseku registra adries 

901,20 901,20 0,00 

Ministerstvo vnútra SR  Dotácia na prenesený výkon štátnej správy 395,95 395,95 0,00 
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starostlivosti o životné prostredie 
Okresný úrad Trenčín – odbor 
školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon 
štátnej správy – na činnosť školského úradu 

28 352,00 28 352,00 0,00 

Okresný úrad Trenčín – odbor 
školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon 
štátnej správy – normatívne prostriedky pre 
Základnú školu 

666 126,00 660 211,29 5 914,71 

Okresný úrad Trenčín – odbor 
školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon 
štátnej správy – pre žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

173,00 173,00 0,00 

Okresný úrad Trenčín – odbor 
školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon 
štátnej správy – na výchovu a vzdelávanie 
pre materské školy 

5 979,00 5 979,00 0,00 

Okresný úrad Trenčín – odbor 
školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon 
štátnej správy – na dopravné žiakom 

7 775,00 6 772,40 1 002,60 

Okresný úrad Trenčín – odbor 
školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon 
štátnej správy – na vzdelávacie poukazy 

13 190,00 13 190,00 0,00 

Okresný úrad Trenčín – odbor 
školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon 
štátnej správy – pre asistenta učiteľa 

6 641,00 6 641,00 0,00 

Okresný úrad Trenčín – odbor 
školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon 
štátnej správy – na učebnice 

129,00 129,00 0,00 

Okresný úrad Trenčín – odbor 
školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon 
štátnej správy – na odchodné 

2 071,00 2 071,00 0,00 

Okresný úrad Trenčín – odbor 
školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon 
štátnej správy – na lyžiarsky kurz 

5 379,50 5 379,50 0,00 

Okresný úrad Trenčín – odbor 
školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon 
štátnej správy – na školu v prírode 

4 000,00  4 000,00 0,00 

Okresný úrad Trenčín – odbor 
školstva 

Kapitálový transfer na projekt „Dostavba 
telocvične“ v ZŠ, Pribinova 123/9, Nováky 
nespotrebovaný z roku 2016 

55 000,00 0,00 55 000,00 

Okresný úrad Trenčín – odbor 
školstva  

Kapitálový transfer na projekt 
„Rekonštrukcia  telocvične budova A“ v ZŠ, 
Pribinova 123/9, Nováky   

38 000,00 0,00 38 000,00 
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Okresný úrad Trenčín – odbor 
školstva 

Kapitálový transfer na projekt 
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení“ v ZŠ, 
Pribinova 123/9, Nováky, budova B 

35 000,00 0,00 35 000,00 

Trenčiansky samosprávny kraj Dotácia na projekt „Materiálno – technické 
zabezpečenie Dobrovoľného hasičského 
zboru Nováky“ 

500,00 500,00 0,00 

Fond na podporu umenia Finančné prostriedky na projekt „Obnova 
knižničného fondu“ 

2 500,00 2500,00 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Kapitálový transfer n a projekt „Rozšírenie 
kamerového systému v meste Nováky“ 

6 900,00 0,00 6 900,00 

Slovenský vodohospodársky 
podnik, š.p., o.z. Piešťany 

Projektový grant  na Protipovodňové 
opatrenia – lokalita Brod 
-nevyčerpané z roku 2014 
-poskytnutý v roku 2017 

 
 

88 315,00 
107 656,73 

 
 

88 315,00 
107 656,74 

 
 

0,00 
-0,01 

 
        
     Nepoužité finančné prostriedky v roku 2017  prechádzajú do rozpočtu roku 2018 cez príjmové finančné operácie. Prečerpané finančné 
prostriedky vo výške 0,01 EUR sú požadované na vrátenie od SVP, š.p., o.z. Piešťany. 
 
7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta Nováky 
 
     Mesto Nováky v roku 2017 nevykonávalo podnikateľskú činnosť. 
      
8. Hodnotenie plnenia programov mesta Nováky za rok 2017 
    
     Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta za rok 2017 tvorí samostatnú prílohu č.2 k záverečnému účtu . 
      
        
 
 
 
 


